
 

 

L’AV del Molí d’en Rovira presenta quatre al·legacions 

per a millorar el projecte del Pla del c/ del Comerç 

Les modificacions que es proposen aporten l’opinió de l’Associació de Veïns 

sobre alguns aspectes del Pla, per tal que serveixin per a la millora d’aquest 

projecte tan important. 

 

El passat divendres dia 1 de febrer, l'AV de Veïns del Molí d'en Rovira va celebrar 

una reunió amb els veïns per tal d'exposar i valorar el pla de modificació puntual del  

POUM que afecta el carrer del Comerç que ha presentat  l’Ajuntament de Vilafranca. 

Durant la reunió es va manifestar l'interès en què aquest projecte, que suposarà un 

canvi substancial pel barri, serveixi per a millorar les condicions de vida del veïnat.  

Les intervencions dels veïns presents van ser favorables a la posició de l'AV. Així, 

en aquest sentit, es va acordar presentar quatre al·legacions per tal d'aportar l'opinió 

de l'Associació de Veïns sobre alguns aspectes del Pla, i així contribuir a millorar 

aquest projecte tan important.  

 

AL·LEGACIONS: 

 

Primera. La mobilitat en el barri suposarà molts canvis tant per les persones com la 

circulació vial. En aquest sentit demanem la participació de l’Associació de Veïns en 

els treballs que defineixin el Pla de Mobilitat del barri del Molí d’en Rovira I la seva 

execució, creant un equip de treball conjunt. Aquest Pla de Mobilitat haurà d'estar 

integrat en el Pla global de mobilitat de Vilafranca. 

 



Segona.  Que les zones que no estan incloses en el Pla del carrer Comerç, 

l’Ajuntament prengui el compromís d’actuar-hi per tal que el desenvolupament del 

barri sigui harmònic i integral, aquesta actuació es realitzarà  mitjançant el 

finançament amb  recursos propis o d’altres institucions. 

El període d’execució aniria de l’any 2019 al 2023. Podria servir el model de la llei 

de barris que s’ha aplicat a Vilafranca i altres poblacions on hi han participat els 

diferents actors tan cultural, social, econòmic i urbanístic. 

 

Tercera.  Aquest punt tot i no formar part del Pla del carrer Comerç, hi té relació, ja 

que durant anys el manteniment del barri ha estat deficitari, ja sigui per causa de la 

crisi econòmica, com també per estar pendent del “Pla”.  Per aquest motiu demanem 

una actuació d’urgència en aspectes com: 

- Repintat de les senyalitzacions del terra. 

- Reparació de voreres en mal estat (Melió Residencial, Ronda de Mar, Mare 

Ràfols i d’altres. També fer la reparació dels carrers amb desperfectes,  etc. 

- Arranjament de l’av. Vilanova tram dr. Fleming – Ricard Fortuny, millorar la 

il·luminació, voreres. Fer un pas peatonal en cruïlla Dr. Fleming – av. Vilanova 

- Netejar les pintades de les façanes. 

- Instal·lar 2 porteries per a la pràctica de l’esport al solar públic que està al 

costat del Parc del Melió Residencial i a la plaça del Molí d’en Rovira. 

 

Quarta.  Crear una comissió de seguiment formada per l’Ajuntament i la Junta de 

l’Associació de Veïns que vetlli pel correcte desenvolupament del Pla i també sigui 

un canal de comunicació i consulta entre ajuntament i veïns. 

 

L’AV explicarà les al.legacions  que es presenten als veïns i també a tots els partits 

polítics. Un cop acabat el període d’al.legacions, l’ajuntament s’ha compromès a 

explicar a la Junta i als veïns les decisions preses. 


