
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a l’Ajuntament de
Viladecans, i en el seu nom la portaveu BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ amb DNI         ,
domiciliat a efectes de notificacions al carrer Jaume Abril, número 2, 08840 Viladecans (Baix
Llobregat) i correu electrònic erc@viladecans.cat 

EXPOSA

Que aquest grup municipal  manifesta el  seu interès en personar-se en la 2ª Modificació
puntual  del  Pla  General  Metropolità  en  l’àmbit  de  la  plaça  Constitució  dins  el  Polígon
d’Actuació  Urbanística  núm.  2  de  Viladecans  i,  per  aquest  motiu,  formula  una  sèrie
d’al·legacions que s’especifiquen a continuació. 

Viladecans, 24 de maig de 2018

BÀRBARA LLIGADAS I MUÑOZ 
DNI 

Il·lm. Sr. CARLES RUIZ NOVELLA
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AL·LEGACIONS A LA SEGONA MpPGM EN L’ÀMBIT DE LA PLAÇA
CONSTITUCIÓ DINS EL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

NÚM.2 DE VILADECANS

CONSIDERACIONS GENERALS:

La Plaça de la  Constitució,  plaça dura per  antonomàsia,  és una de les escasses zones
obertes d’espai públic urbà disponibles al barri de la Montserratina, un autèntic pulmó en un
dels barris més densos i poblats de la ciutat de Viladecans. El creixement del barri durant els
anys del tardofranquisme de forma desmesurada, desordenada, desendreçada i sense cap
mena de planificació, sense preveure els serveis bàsics ni les servituds associades a una
alta densitat poblacional, ha generat un entorn poc esponjat i amb un problema sistèmic pel
dèficit  de  places  d’aparcament.  Poques  finques  de  les  aixecades  durant  els  anys  del
desarrollismo  compten  amb  aparcament  soterrani  o  en  superfície  i  aquesta  mancança
inalterable s’ha mantingut malgrat la construcció de noves promocions en els darrers anys. 

De fet, la reforma de la Plaça de la Constitució el 2015 a les portes de les últimes eleccions
municipals  (seguint  una  tònica  habitual  en  les  inversions  importants  del  consistori)  va
incloure la construcció d’un aparcament soterrat compartit amb el nou supermercat que es va
obrir al costat del nou Mercat Municipal de la Constitució. De fet inclou tres parts: la dels
habitatges de nova promoció, la pública (totes dues amb accés des del carrer de Carles
Altés) i la de l’equipament comercial (amb accés pel carrer Doctor Reig). Tampoc aquesta
inversió s’ha traduït en una solució per a molts dels veïns que pateixen problemes per trobar
un lloc per aparcar als carrers del barri. 

Ara el govern local planteja una nova Modificació puntual del Pla General Metropolità que
comportarà l’enderroc de l’antic mercat a tocar de l’avinguda de la Roureda, per deixar pas a
més habitatges, més dels que inicialment s’havien previst passant dels 48 als 64 pisos. Això
generarà majors necessitats d’espai per aparcar. Cal també aprofitar l’oportunitat de generar
noves places d’aparcament per respondre a la demanda actual, més enllà dels inquilins dels
nous habitatges. Es tracta de facilitar noves places d’aparcament de lloguer per als veïns
amb unes  condicions  avantatjoses  i  sense  ànim de  lucre.  Des  d’ERC també proposem
destinar a equipaments part  dels locals en els baixos que sorgiran de la nova promoció
immobiliària, ja que la previsió actual es queda curta en aquest sentit com també en l’oferta
de nous pisos en règim concertat. Proposem anar més enllà per respondre a les necessitats
d’habitatge d’una part important de la ciutadania de Viladecans.  
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Al·legació  1. Habitatge I

El projecte ja ens indica a l’apartat d’emmarcament en el municipi que ens trobem davant un
teixit urbà que en l’actualitat té una densitat superior a la mitjana municipal. Disposa d’una
trama viària limitada per donar resposta als requeriments actuals, amb importants barreres
arquitectòniques i  un gran dèficit  de places d’aparcament.  Tot  i  que en els darrers anys
l’Ajuntament de Viladecans ha dut a terme -dins el marc conegut com a Pla Eixample 21- un
seguit d’actuacions per a dotar i qualificar l’espai públic d’aquesta zona amb millores, els
veïns es continuen queixant de la manca d’aparcament. 

Un dels objectius del projecte a exposició és millorar la mobilitat amb aparcaments per a
automòbils, motocicletes i bicicletes però només s’ordena en plantes soterrani 1,5 places
d’automòbil  per  habitatge,  0,5  places  de  moto  per  habitatge  i  2  places  de  bicicleta  per
habitatge; 1 plaça d’automòbil per cada 100 m2 de sostre comercial i 1 plaça d’automòbil per
cada 50 m2 de sostre terciari.  Posteriorment  veiem reduïdes les  reserves d’aparcament
d’automòbil per habitatge a un mínim d’1 plaça per habitatge quan l’habitatge sigui protegit o
es justifiqui la impossibilitat tècnica d’assolir la totalitat exigida en dues plantes d’aparcament
de la pròpia parcel·la. Aquesta distribució només resoldrà l’aparcament per als ciutadans
dels nous habitatges i  de la zona comercial,  però no resoldrà el  problema d’aparcament
actual dels veïns del barri. Per tant, les reserves de places haurien de ser 1,5 places per
habitatge i la resta de places s’haurien de convertir en un pàrquing en règim de lloguer amb
abonaments pels veïns.

De fet, el Pla de Mobilitat de Viladecans (juny 2012) quantifica aquesta mancança indicant el
barri de la Montserratina i, més concretament, l’entorn de la plaça Constitució com una de les
zones de la ciutat amb el dèficit d’aparcament residencial més elevat (>300).
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Proposem :
 
Que les places d’aparcament no assignades als habitatges de la promoció es destinin
a règim de lloguer amb abonaments econòmics pels veïns.
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Al·legació  2. Habitatge II
Aquest projecte ha augmentat en un terç el sostre destinat a habitatge previst inicialment, de
48 a 64 habitatges. En el Pla local de l’habitatge 2008-2019 ja es posava de relleu la manca
d’habitatge assequible per a famílies amb renda mitjana, així com d’habitatge de protecció
oficial i  dotacional que hi ha a Viladecans. La crisi  galopant que ha patit  aquest país ha
provocat  unes necessitats  d’habitatge  social  molt  grans que no han estat  cobertes  com
pertocava. En aquest sentit, considerem que cal introduir habitatge dotacional i disminuir el
règim lliure en un 10%.

Proposem : 

Redistribuir  els  percentatges  d’habitatge  per  introduir  l’habitatge  dotacional,  de
manera que es distribueixi així:

- Habitatge dotacional: 10% 
- Habitatge en règim concertat: 10%
- Habitatge en règim general: 30% 
- Habitatge en règim lliure: 50%
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Al·legació  3. Equipaments
Aquest  projecte  ha  augmentat  en  un  terç  el  sostre  destinat  a  habitatge,  de  48  a  64
habitatges,  concretament  de  5.480m2 a  7.180m2,  és  a  dir  ha  comportat  un  augment  de
l’edificabilitat de 1.700m2. Per aquest motiu, tal com es recull a la pàgina 23 de la memòria,
es preveu una reserva complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures públics de
340m2. Aquest augment de reserva s’hauria de traslladar també als equipaments, clau 7b,
perquè tal i com s’aprecia a la taula, el polígon 2 d’aquest projecte urbanístic no contempla
cap m2 en equipaments i, en canvi, el polígon 1 contemplava només un 8%.

Per aquest motiu caldria recalcular els sostres de la taula anterior per garantir aquest 8% per
equipaments  al  polígon  d’actuació  2.  D’altra  banda,  proposem  que  part  d’aquests
equipaments es destinin a ubicar les seus socials dels agrupaments escoltes i guia de la
ciutat.

Proposem : 

1.- Recalcular la distribució del sostre per assignar un 8% a equipaments.

2.- Destinar una part d’aquests equipaments per a les seus socials dels agrupaments
escoltes i guia de la ciutat.
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