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INTRODUCCIÓ  
 

El servei de Planejament i Model de Ciutat i el Departament de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Sant Boi realitzen un procés de participació sobre la modificació puntual de Pla 

General Metropolità a la vessant Est del Puig del Castell amb l’objecte de conèixer l’opinió de la 

ciutadania i recollir les seves propostes sobre la modificació urbanística que es planteja en 

l’àmbit del Puig del Castell.  

 

Aquest document és una devolució de les accions participatives que s’han realitzat a l’espera de 

que finalitzin els treballs tècnics i poder fer el retorn corresponent.  Serà llavors quan es 

redactarà la memòria participativa definitiva.  

 

 

OBJECTIUS 
 

S’han realitzat accions participatives amb aquestes finalitats:  

 

• Fomentar i facilitar l’exercici dels drets d’informació, de participació i d’iniciativa dels 

ciutadans i ciutadanes. 

• Garantir la difusió i comprensió del procés de modificació del planejament urbanístic i 

del seu contingut  

• Canalitzar les demandes, aportacions i necessitats de la ciutadania envers la proposta 

d’ordenació urbanística plantejada. 

 

 

COMISSIÓ DEL PROCÉS   
 
Tal com marca el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de San Boi, es 

constitueix una comissió del procés participatiu amb les funcions de dissenyar, fer el seguiment 

i avaluar aquest procés, formada per: 

 
-El Regidor de Participació Ciutadana 

-El Regidor -president del Consell del Districte Est (Barris Centre i Vinyets-Molí Vell) 

-Una tècnica de l’àmbit de Planificació i Model de Ciutat 

-Un tècnic de Participació Ciutadana 

-Un membre del Consell del Districte Est  

-Dues ciutadanes a títol individual 

 

En aquesta comissió es presenta i es debat un recull de propostes d’accions participatives que 

es valora positivament per totes les persones membres de la comissió i s’insta a l’equip de 

participació a organitzar totes aquestes accions.  

 

 

 
 
 
 
 
 



ACCIONS PARTICIPATIVES 
 

Les accions realitzades han estat adreçades a la ciutadania de Sant Boi en general, però d’una 

manera especial als veïns i veïnes de l’àmbit territorial del  Puig del Castell i per extensió del 

Districte Est (Barris Centre i Vinyets - Molí Vell).  

 

Les accions participatives s’han centrat en recollir l’opinió sobre la proposta de modificació 

puntual del PGM al vessant Est del Puig del Castell i propostes d’intervenció en l’espai públic 

objecte del document urbanístic. S’ha posat el focus sobre la configuració dels carrers, les zones 

verdes i els espais lliures d’aquest àmbit que, en general, presenten mancances que cal 

corregir.  

 

A continuació exposem el conjunt d’accions realitzades: 

 

-Presentació en el Consell del Districte Est: 
 

En data 16 de desembre de 2020, el primer tinent d'alcaldia Jose Angel Carcelén i les 

arquitectes del Servei de Planificació i Model de Ciutat, presenten en el Consell del Districte Est 

(barris Centre – Vinyets Molí Vell) la proposta de modificacions d’aquest planejament.  

 

En aquest espai s’informa que a la plataforma de participació ciutadana Decidim Sant Boi s’obre 

una consulta ciutadana a partir d’aquesta mateixa data.  

 

-Consulta ciutadana 
 

Després de la presentació de la modificació al Consell del Districte Est, s’obre una consulta 

ciutadana entre el 16 de desembre de 2020 i el 31 de gener de 2021  

 

Preceptiva per la llei de procediment administratiu 39/2015, entre el 16 de desembre de 2020 i 

el 31 de gener de 2021 es realitza una consulta ciutadana en la plataforma de participació 

ciutadana Decidim Sant Boi on s’exposen el motius i arguments que responen a les següents 

preguntes: 

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

 

Aquesta consultes tenen per objecte recollir l’opinió de la ciutadania en una fase incipient de la 

tramitació d’una norma. 

  

S’han recollit 11 comentaris a través d’aquesta consulta prèvia.  

 

Es poden consultar en aquest enllaç: https://participa.santboi.cat/processes/puigcastell/f/233/ 

 

 
-Visites comentades als espais objecte del planejament 
 
Seguint les mesures de prevenció del COVID19 vigents als mesos de març, és a dir amb grups 

reduïts, es realitzen visites guiades seguint un itinerari pels diferents espais inclosos en el 

projecte de planejament.  

 



El Tinent d’Alcalde de Ciutat Saludable i Sostenible i la cap del Servei de Planificació i Model de 

Ciutat expliquen a les persones que participen, l’abast de les modificacions que es volen 

realitzar.  

 

D’entrada es van oferir tres visites en horari de matí i dues en horari de tarda que es podien 

ampliar en funció de la demanda. Finalment es van realitzar tres visites amb cinc persones 

cadascuna a més del personal municipal.   

 

Al finalitzar les visites, les persones interessades de cadascun dels grups, van compartir els seus 

dubtes, impressions i van realitzar aportacions a la proposta que van estar recollides per l’equip 

de Participació Ciutadana.  

 

Aquestes visites han estat valorades molt positivament ja que van permetre una major 

comprensió de la proposta gràcies a la visualització directa sobre el terreny combinada amb 

l’explicació tècnica i la possibilitat de formular dubtes i preguntes. 

 

-Videoguia a través de codis QR ubicats en punts estratègics 
 
Es publiquen a la plataforma Decidim Sant Boi videoguies amb la mateixa informació que les 

visites guiades. S'han pogut seguir en qualsevol moment i de manera autònoma, per qualsevol 

persona amb un dispositiu amb accés a internet, a partir de codis QR instal·lats en diferents 

punts estratègicament situats, dins de l'àmbit d'actuació de la proposta urbanística. 

 

Amb aquesta acció es donava un nou impuls a la participació on line i s’incorporava les TIC en 

els processos de participació.   

 

Es poden veure els vídeos en aquest enllaç: 

https://participa.santboi.cat/processes/partpuigcastell/f/249/ 

 

 

 



-Marxa exploratòria de la zona amb perspectiva de gènere 
 

 
 

El 25 de març, vuit veïnes participen d’una marxa exploratòria. La marxa ofereix un espai de 

trobada i de diàleg entre aquestes dones on són informades de la planificació urbanística del 

vessant est del Puig del Castell i reflexionen sobre el seu impacte en qüestions com 

l’accessibilitat, els espais de relació i la percepció d’(in)seguretat.  

 

Es pot consultar l’informe final amb les aportacions de les dones participants: 

https://participa.santboi.cat/uploads/decidim/attachment/file/356/Informe_marxa_explorat%

C3%B2ria_Puig_del_Castell.pdf 

 

-Recollida d’aportacions  
 
Es van obrir  dos espais per a recollir les aportacions ciutadanes: 

 

-Can Massallera: Al finalitzar les visites guiades, les persones participants van compartir 

els seus dubtes i aportacions que van estar recollides per l’equip de Participació 

Ciutadana.  

 

-Plataforma Decidim: Es va obrir un espai de debat a la plataforma perquè qualsevol 

persona interessada pugui expressar les seves reflexions i propostes. Hem recollit cinc 

aportacions que pots consultar en aquest enllaç:  

https://participa.santboi.cat/processes/partpuigcastell/f/248/ 

 

 

-Sessió de retorn  
 

Tota la informació ha estat traslladada al Servei de Planejament i Model de Ciutat que  

disposarà ara d’un temps per analitzar les aportacions fetes en les accions participatives i 

reformular, si calgués, el projecte de modificació urbanística.  

 

Aquest projecte reformulat es presentarà en una sessió de retorn on s’explicarà quins aspectes 

han canviat respecte al projecte inicial i les raons que han conduït a aquests canvis. 


