


Debat sobre el consell de ciutat

Objectius del procés

● Assolir un consens polític sobre la necessitat i viabilitat de comptar 
a Sant Boi amb un espai estable de participació a escala ciutat.

● Si el resultat és positiu, dissenyar un espai atractiu i innovador, 
complementari a la resta d'espais participatius de la ciutat.

● Implicar la ciutadania en el debat i en la definició de l’espai.



Debat sobre el consell de ciutat

Accions del procés

● Anàlisis de la informació prèvia:
○ Entrevistes a antics membres del Consell de Ciutat.
○ Recull de les experiències d’altres municipis similars.
○ Anàlisi de la documentació del Consell de Ciutat de Sant Boi i d’altres 

experiències de la ciutat.

● Espai a la plataforma participa.santboi.cat

● Espais de debat amb els grups polítics

● Focus grup amb ciutadania

https://participa.santboi.cat/
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Fases del procés

Fase 1: Preparació i anàlisi Fase 2: Accions participatives Fase 3. Tancament i retorn

Anàlisis de la informació prèvia:
● Entrevistes a antics membres del Consell de Ciutat.
● Recull de les experiències d’altres municipis similars.
● Anàlisi de la documentació del Consell de Ciutat de Sant 

Boi i d’altres experiències de la ciutat.

Document de 
conclusions de 
l'anàlisi

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer

Focus grup ciutadà

Presentació conclusions 
análisis als grups municipals

Debat amb els grups 
municipals 

Recull de resultats i 
de les aportacions 
al Decidim

Decisió i tancament
● Presentació de les conclusions als grups municipals i 

feedback.
● Publicació al Decidim de les conclusions



Anàlisis de la 
informació prèvia

1. Anàlisi de la documentació del 
Consell de Ciutat de Sant Boi i d’altres 
experiències de la ciutat.

2. Entrevistes a antics membres del 
Consell de Ciutat

3. Recull de les experiències d’altres 
municipis similars.
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Línia temporal dels espais de participació a escala ciutat link imatge

https://docs.google.com/drawings/d/1HXHodpNBQm95rqRBzT74KczxMSuw8XqalVOIpLg25aQ/edit
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Experiències d’altres municipis 

Sant Feliu de Llobregat 

Composició: Tancada + Sessions obertes
1 representant per consell territorial/sectorial, X persones derivades 
del registre de participació, voluntaris, X representants d'entitats del 
registre.

Format:  Híbrid
Sessions del consell cada tres mesos amb format "formal" + Sessions 
extraordinàries obertes: FÒRUM DE CIUTAT 

Temàtiques: Pla de treball 
Agenda 2030, agenda urbana local, seguiment del soterrament de les 
vies del tren, pressupostos, grup de treball de la moneda local, etc.

Temps
Durada segons mandat electoral (4 anys)

Abans del nou reglament de participació del 2018 no 
hi havia consell de ciutat, encara que sí que hi havia 
audiència pública. Tampoc hi havia consells territorials 
de cap mena, només consells sectorials.

Amb la COVID es crea el PACTE DE CIUTAT format per 
unes 40 persones (1 referent de cada consell sectorial 
+ representants nominats pel municipi), actualment 
aquest espai ha caducat.

Ara, es vol impulsar el primer CONSELL DE CIUTAT 
com a continuació del Pacte de Ciutat i com a espai de 
seguiment de l’Agenda 2030.
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Experiències d’altres municipis 

Viladecans 

Composició: Sessions obertes
Obert a tota la ciutadania amb convocatòria específica per a sessions 
monogràfiques.

Format:  Flexible
Espai informatiu i de rendiment de comptes, espai de coproducció, 
debats monogràfics, etc.

Temàtiques: Estratègia de ciutat
Pressupost municipal, plans d’actuació i  agendes, projectes 
estratègics de ciutat, Vilawatt, Agenda 2030, …

Temps: Flexible
Mínim establert pel reglament + sessions extraordinàries segon 
necessitats.

Durant el 2020 a Viladecans s'impulsa un diagnòstic 
participat del model de participació on El Consell de 
Ciutat es valora com un espai obsolet, amb poc 
impacte i millorable en molts aspectes.

Amb el Nou reglament del 2022 s'elimina el consell de 
ciutat i es proposa la creació d'un nou espai de 
participació territorial a escala ciutat amb el nom de 
FÒRUM VILADECANS.

Aquest espai substitueix l'audiència pública i obre la 
possibilitat que es faci en formats diferents. Fins avui 
dia no s'ha celebrat cap Fòrum.
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Experiències d’altres municipis 

Santa Coloma de Gramenet 

Composició: Sessions obertes
Obert a tota la ciutadania, reforç de la convocatòria mitjançant BBDD 
de persones interessades en la temàtica . 

Format:  
Espai consultiu i de contrast d'opinions.

Temàtiques: Actuacions de ciutat
Pressupost municipal, plans d’actuació i  agendes, projectes 
estratègics de ciutat.

Temps: Flexible
Mínim establert pel reglament + sessions extraordinàries segon 
necessitats

Els consells territorials, entre ells el de ciutat, es 
deroguen l’any 2015 amb l’aprovació del reglament de 
participació.  El consell de ciutat es considera una eina 
cremada i per això és “abolida” en el reglament.  

S’ha substituït pel FÒRUM CIUTADÀ: canal de 
participació que cerca el contrast d’opinions i 
arguments de persones diverses, amb la finalitat de 
recollir aportacions que permetin enriquir la decisió 
respecte d’una determinada actuació pública 
municipal.
 
La dificultat actual és la participació i l’assistència. 
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Experiències d’altres municipis 

Sant Cugat del Vallès 

Composició: Tancada segón reglament
Grup municipals, 1 representant per consell territorial/sectorial, 5 
representants d'entitats del registre, 5/10 persones escollides per 
l’equip de govern segons temàtiques.

Format:  Plenari + grups de treball
Sessions plenàries de rendir comptes del treball de les comissions, 
treball per comissió, possibilitat d’impulsar una assemblea ciutadana.

Temàtiques: Temes de ciutat prioritzats
Projectes estratègics de ciutat (Torre Negra), Model de Ciutat, comerç 
històric, vida als barris...

Temps: 
Es reunirà almenys dos cops l’any, en sessió ordinària i extraordinària 
tantes vegades com sigui convocat.

Segueix el model "clàssic" de Consell de Ciutat, però en els 
últims 2 mandats ha millorat el seu funcionament i la 
participació gràcies a la seva implicació en els 
Pressupostos Participatius (2015-2919) i el treball per 
grups de treball en aquest mandat.

Durant la pandèmia ha centralitzat la reflexió sobre les 
necessitat derivades de l'emergència sanitària.

Actualment, està impulsant la primera Assemblea 
Ciutadana on la convocatòria, organització i dinamització 
anirà a càrrec de la Comissió de l'Assemblea Ciutadana, 
formada per entre 3 i 5 persones designades pel Consell 
de Ciutat.
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Experiències d’altres municipis 

Sant Cugat del Vallès: Assemblea Ciutadana

Les assemblees ciutadanes són una eina de participació 
ciutadana que permet que els veïns i veïnes i les entitats 
de Sant Cugat del Vallès puguin presentar iniciatives, idees 
o reflexions a través d’intervencions sobre temes d'interès 
pel municipi i debatre-les en assemblea.



Sant Boi disposa de diversos espais de participació estables com 
són els Consells de Districtes o les taules o Consells sectorials..

Necessita Sant Boi un espai de participació de ciutat? 
Com ho imaginem?


