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AL·LEGACIONS A LA SEGONA MODIFICIACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 
PER A LA CONCRECIÓ D’USOS AL SECTOR CENTRE DE VILADECANS 
 
En data 21 de maig de 2020 es va publicar un edicte on l’Il∙lm. Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de Viladecans decretava aprovar inicialment la “segona modificació del Pla 
de Millora Urbana per a la Concreció d’Usos al Sector Centre de Viladecans”, i obria així 
un període d’informació pública en el qual ens personem com a grup municipal d’ERC-
AM presentant al·legacions mitjançant aquest escrit.  

 
CONSIDERACIONS GENERALS 
 
El sector centre de Viladecans compta actualment i des de fa massa anys amb un excés 
de locals buits i tancats, quelcom que va en detriment de la vitalitat i l’ambient agradable 
que necessiten els nostres carrers i les nostres places i que es mereixen els nostres 
veïns i visitants, un espai amb personalitat pròpia on vingui de gust passejar. 
 
El model de comerç local i d’activitats econòmiques defineix el tarannà i l’esperit de 
qualsevol ciutat. El casc antic de Viladecans, a diferència d’altres ciutats veïnes com 
Gavà o Sant Boi, ha sofert i pateix encara en bona part una desertització comercial i 
econòmica que contribueix a empobrir el seu teixit urbà. Massa sovint hem vist com 
locals inicialment regentats per entitats bancàries o altres establiments amb poc valor 
afegit tancaven persianes, especialment arran de la crisi de 2008 i de la qual encara 
ressonen els efectes. Locals que durant anys han estat tancats i han perjudicat l’activitat 
econòmica i les dinàmiques als nostres carrers. Han impedit el que es coneix com a 
contínuum comercial. Caldria aquí una proactivitat negociadora de l’Ajuntament amb les 
entitats bancàries perquè lloguin aquests locals arran de carrer a uns preus assequibles 
o més avantatjosos. Per la quota de responsabilitat i solidaritat amb a la ciutat i per evitar 
el que succeeix també en altres llocs: que els locals de les antigues oficines bancàries  
es mantenen tancats perquè els bancs són propietaris de tot l’edifici i volen vendre’l 
sencer.  
 
Un exemple paradigmàtic d’aquesta realitat de desertització comercial és la Rambla 
Modolell. Com és sabut, durant els anys de la bombolla immobiliària va acollir 
nombroses entitats bancàries que primer van empobrir el passeig amb uns horaris 
d’obertura comercial que es cenyien bàsicament als matins i, després, amb la 
proliferació de locals tancats al llarg del passeig que encara perjudiquen més les 
dinàmiques de la Rambla, un dels dos eixos comercials o àrea de centralitat comercial 
prioritària de la ciutat.  
 
Lluny de resoldre’s, la Rambla espera sine die una reforma integral promesa des de les 
penúltimes eleccions municipals de 2015. Una reforma que molt probablement 
expulsarà el trànsit rodat del passeig, farà guanyar en amplitud i convertirà l’espai en 
una zona gairebé exclusiva per als vianants. Però mentre aquesta promesa espera al 
calaix, la Rambla Modolell pateix un “monocultiu econòmic”, amb el predomini gairebé 
exclusiu de bars, cafeteries i establiments de restauració amb terrassa. Negocis que, 
sens dubte, han de tenir el seu protagonisme en una artèria tan singular com la Rambla, 
però que caldria combinar amb altres usos tant o més atractius i generadors d’activitat. 
Cal recordar que al capdamunt de la Rambla hi ha l’Escola Àngela Roca i al capdavall 



 

 

2 

 

un parc infantil molt utilitzat, per tant, es tracta d’un espai infantil i familiar que hauria 
també de posar-se en valor i en cap cas menysprear.  
 
Caldrà ser curós per trobar un equilibri que permeti trencar la dinàmica del monocultiu 
(l’Estat espanyol passa per ser el país del món amb més bars per habitant), amb 
respecte al descans dels veïns i una major heterogeneïtat que doti de dinamisme 
comercial, social i econòmic els nostres carrers. Perquè del comerç que tinguem o, més 
ben dit, del que siguem capaços de consolidar, dels incentius que donem als veïns per 
quedar-se a comprar a Viladecans, n’obtindrem una ciutat més viva, més rica i més 
dinàmica. Una ciutat on valgui la pena viure i gaudir-la, amb menys contaminació perquè 
estalviarem desplaçaments a grans centres comercials ubicats a les afores o en altres 
municipis del nostre entorn. Hem de sembrar les bases d’un model “km 0” amb una 
aposta pel comerç de proximitat, pel consum cívic i responsable. Aquest pla d’usos, ben 
enfocat, creiem que pot ser un instrument en aquesta direcció.  
 
Les al·legacions que presentem tot seguit demanem que el carrer Jaume Abril -entre la 
Plaça de les Palmeres i el carrer Àngel Guimerà- es consideri àrea de centralitat 
comercial prioritària com ho són ja la Rambla Modolell i el Doctor Reig. Es tracta 
d’unificar tres barris (Casc Antic, Eixample i Montserratina) amb un passeig de vianants 
de més de dos quilòmetres de longitud, creant un gran centre comercial a cel obert amb 
les mateixes característiques d’usos. Volem potenciar i exportar el model d’èxit que 
caracteritza el carrer Doctor Reig, l’artèria comercial per excel·lència de Viladecans, i 
ens sembla de tota lògica ampliar el mateix tractament a Jaume Abril, Àngel Guimerà i 
fins a connectar, finalment, amb la Rambla.    
 
Demanem també una sèrie de limitacions d’usos i noves condicions per evitar, entre 
d’altres, l’obertura de supermercats de proximitat o basars en àrees de centralitat 
comercial prioritària, ja que -entenem- en aquests espais el que cal és fer prevaldre i 
prioritzar el sector comerç i els serveis personals, de més valor afegit. Al mateix temps, 
fem especial èmfasi en posar impediments i evitar l’obertura d’establiments de jocs i 
apostes en entorns prioritaris i, sobretot, propers a centres d’ensenyament obligatori. Ho 
demanem perquè sabem que el públic potencial d’aquests establiments són els joves, 
exposats a conductes addictives que hem de combatre amb totes les eines a l’abast. I 
una eina essencial, tant o més que la prevenció i la conscienciació dels riscos associats 
al joc i les apostes, és evitar la proliferació d’aquest tipus de negocis i més en entorns 
propers al jovent.  
 
Finalment, sol·licitem crear una àrea especial de centralitat al voltant dels dos mercats 
municipals (Mercat de la Plaça Europa i Mercat de la Constitució) per potenciar i fer més 
atractiva la compra de productes de proximitat i la pròpia compra en aquests mercats. 
Cal posar totes les facilitats per generar sinèrgies que retroalimentin aquests dos 
equipaments comercials essencials, per facilitar més dinamisme comercial en els seus 
barris i entorns respectius.  
 
Som conscients que aquest pla d’usos estableix les normes del joc, què s’hi pot posar i 
què no als carrers del sector centre. Però també som realistes i constatem que sense 
instruments que complementin aquest pla com línies d’ajut, subvencions, plans de 
qualitat urbana, una àrea de comerç potent que incentivi l’atracció d’empreses i negocis, 
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aquesta eina podria convertir-se en paper mullat. En definitiva, presentem aquestes 
al·legacions amb esperit constructiu i confiant trobar la predisposició, si més no l’escolta 
i la lectura activa, per part de l’equip de govern i l’equip tècnic al capdavant de la segona 
modificació del Pla de Millora Urbana per a la Concreció d’Usos al Sector Centre. 
 
 
AL·LEGACIÓ 1 
 
Canviar l’àrea del carrer Jaume Abril entre la Plaça de les Palmeres i el carrer 
Àngel Guimerà d’àrea de centralitat comercial a àrea de centralitat comercial 
prioritària.  
 
La motivació per a sol·licitar aquest canvi d’àrea del carrer Jaume Abril ens la va donar 
l’alcalde Ruiz en un article el 25/05/2018 posant en valor les obres de la Plaça de les 
Palmeres (vegeu l’enllaç aquí). 
 
Subscrivim la necessitat d’unir tres barris amb un passeig de vianants de més de dos 
quilòmetres de longitud, creant un gran centre comercial a cel obert amb les mateixes 
característiques d’usos. A més aquest carrer -Jaume Abril- fa d’unió entre els dos carrers 
actualment catalogats com àrea de centralitat comercial prioritària, és a dir, Doctor Reig 
i la Rambla Modolell. 
 

     
 

Il·lustració 1 Mapa de les àrees proposada aquest 2020 i amb el canvi proposat en l’al·legació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elfar.cat/art/23476/la-reforma-de-la-plaza-de-las-palmeres-da-continuidad-al-principal-eje-comercial-de-la-ciudad
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AL·LEGACIÓ 2 
 
Limitació d’usos 
 

- Sol·licitem que l’ús d’establiment comercial, en la categoria de comerç alimentari 
d’autoservei multiproducte amb condicions, es prohibeixin en l’àrea de centralitat 
prioritària i de centralitat, tal i com estava al 2013.  Creiem que aquella àrea s’ha 
de limitar a potenciar el comerç i els serveis personals amb més valor afegit.  
 

- Sol·licitem que l’ús d’establiment comercial, en la categoria de basars amb 
condicions, es prohibeixi en l’àrea de centralitat prioritària. Creiem que aquella 
àrea s’ha de limitar a potenciar el comerç de proximitat i els serveis personals 
amb més valor afegit.  
 

- Sol·licitem que l’ús de pública concurrència amb categoria recreatiu-2 es 
prohibeixi també a l’àrea de subcentralitat. Cal allunyar aquestes instal·lacions 
de les zones cèntriques del municipi, i dels centres escolars per la seva nocivitat 
cap a la població.  
 

- Sol·licitem que l’ús de pública concurrència amb categoria recreatiu-3 es 
prohibeixi a l’àrea de centralitat prioritària. 
 

- Sol·licitem que l’ús de serveis amb categoria professionals s’admeti amb 
condicions a l’àrea de centralitat prioritària, limitant el número de locals que 
poden haver a cadascun dels carrers, per evitar el que va passar anys enrere a 
la Rambla Modolell amb la proliferació d’entitats bancàries. 

 
Incloure condicions 
 

- Sol·licitem la modificació de les condicions per la instal·lació de locals recreatius 
1 i 2. La primera modificació consisteix en establir que la distància mínima entre 
aquests locals ha de ser de 1.000 metres de distància. La segona condició 
consisteix en establir que no pot haver cap local d’aquesta tipologia a 500 metres 
de distància, com a mínim, de centres d’ensenyament reglats.  
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AL·LEGACIÓ 3 
 
Zona mercats  
 
Sol·licitem crear una àrea especial de centralitat al voltant dels mercats de Plaça Europa 
i de la Plaça Constitució per potenciar i fer més atractiva la compra de productes de 
proximitat i la compra als mercats. 
 
 
 
 
Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions.  
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a l’Ajuntament 
de Viladecans, a 10 de juliol de 2020  


