En/Na ………………………………………...........………….......................................………, amb DNI
…………….................., i domicili al C/ ...................................................................., núm. ............... de
.............................................................., CP. ....................., Tel. (opcional): .................................

En relació a l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de maig de 2010, pel qual es va aprovar
inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Lliçà d’Amunt, actualment en tràmit
d’exposició pública (BOPB núm. 136 de 8/6/2010):
EXPOSO:
1) El POUM que es proposa permetria arribar a la xifra teòrica dels 40.000 habitants i als 25.000
vehicles amb pràcticament el mateix sòl per equipaments, carrers i accessos previstos actualment.
Aquesta ciutat enorme i congestionada no s’ajusta al lloc tranquil que volem i en el qual hem triat de
viure.
2) El POUM densifica el sòl urbà i proposa la construcció de més de 2.700 nous pisos plurifamiliars, mil
dels quals als barris, que reparteix de forma indiscriminada i que situa al costat de les cases
unifamiliars. Molts veïns d’aquest poble tenim un altre model de poble i preferíem unes centralitats de
dimensió moderada per no congestionar els barris, situades només en els punts estratègics, integrades
dins de grans zones verdes per no afectar la qualitat de vida dels veïns, extraordinàriament riques en
equipaments i serveis de proximitat i dissenyades per crear cohesió social en lloc d’alterar-la. Aquest
POUM té massa inconvenients i massa pocs beneficis per als que vivim en aquest municipi.
3) El POUM fa créixer el nucli urbà cap a on no toca (allargassat en direcció a la Cruïlla) enlloc de
configurar un poble més agrupat, proper i amable (a l’entorn de l’IES i de Can Malé, relligat amb els
barris) i no crea un “centre” clarament perceptible, un espai identitari i cohesionador. Se’ns proposa
construir un gran eixample quan el poble encara es troba orfe de “centre”.
4) El POUM, en lloc de repartir i integrar correctament l’habitatge protegit, crea guetos d’habitatge
dotacional en alguns barris per tal d’ubicar determinats col·lectius amb problemes.
5) El POUM, en definitiva, pràcticament no modifica ni corregeix l’estructura tan problemàtica del nostre
municipi ni tampoc ofereix un model nou capaç d’il·lusionar els lliçanencs. Desaprofita l’oportunitat de
corregir els errors del passat (segueix dispersant els creixements a tort i a dret com fins ara) i de
generar cohesió. No deixa un poble millor preparat per al futur ni dibuixa un municipi amable i
confortable per viure. No té un interès social clar: fa immensament riques algunes persones i no utilitza
prou les enormes plusvàlues de tanta requalificació per pagar aquelles coses que el municipi realment
necessita. Aquest POUM, en definitiva, empitjora encara més les coses i complica la vida als veïns.
AL·LEGO:
Que es retiri la proposta de POUM aprovada inicialment, es reformuli substancialment el document i es
consensuï amb tots els grups polítics una nova proposta que tingui per objectiu abordar la dispersió, la
manca de serveis, la manca de cohesió, els problemes de mobilitat i la protecció d’un entorn de qualitat.

Per tot això demano que tingueu per formulada l’anterior al·legació dins el tràmit d’exposició pública i
que aquesta sigui presa en consideració.
Lliçà d’Amunt, ......... de ...................................... de 2010
Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT.

