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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 l’entorn de la carretera del Bori i el carrer Pare Baldiri amb l’objecte de 
conèixer l’opinió de la ciutadania i recollir les seves propostes sobre la modificació urbanística 
que es planteja en aquest àmbit.  
 
Aquest document és una primera devolució del procés participatiu que s’ha 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 
 
El procés participatiu té com a finalitat:  
 

• 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 Sant 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 Ciutat Sostenible i Saludable 
-La Regidora - presidenta del Consell del Districte Marianao 
-Una tècnica de l’àmbit de Planificació i Model de Ciutat 
-Un tècnic de Participació Ciutadana 
-Una persona membre del Consell del Districte Oest  
-Dues persones 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 de l’entorn de la carretera del Bori i el 
carrer Pare Baldiri.  
 
S’han centrat en recollir l’opinió sobre la proposta de modificació que té la voluntat de millorar 
aquest espai públic i per extensió la part sud del barri de Marianao. Es proposa estudiar una 



ordenació millorada i tan consensuada com sigui possible, que prevegi una gestió que sigui 
econòmicament viable i que preservi els valors patrimonials, històrics i paisatgístics de la zona.   
 
A continuació exposem el conjunt d’accions realitzades: 
 
- Presentació en el Consell del Districte Marianao 
 
El 5 d’octubre de 2021, el primer tinent d'alcaldia José Ángel Carcelén i les arquitectes del 
Servei de Planificació i Model de Ciutat, presenten en el Consell del Districte Marianao la 
proposta de modificació d’aquest planejament.  
 
Es pot consultar l’acta de la sessió en aquest enllaç: 
https://participa.santboi.cat/uploads/decidim/attachment/file/414/Acta003_Consell_Marianao

_05-10-21.pdf 

 

 
- Consulta ciutadana 
 
Preceptiva per la llei de procediment administratiu 39/2015, entre l'1 de juliol i el 30 d’octubre  
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 

 
Aquestes consultes tenen per objecte recollir l’opinió de la ciutadania en una fase incipient de 
la tramitació d’una norma o projectes amb rang de norma.  
  
S’han recollit 24 comentaris a través d’aquesta consulta prèvia.  
 
Es poden consultar en aquest enllaç: 
https://participa.santboi.cat/processes/BORIBALDIRI/f/266/debates/48 

 
- Marxa exploratòria de la zona amb perspectiva de gènere 
 
El 18 de novembre, set veïnes participen d’una marxa exploratòria. La marxa ofereix un espai 
de trobada i de diàleg entre aquestes dones on es reflexiona sobre qüestions com 
l’accessibilitat, els espais de relació i la percepció d’inseguretat aplicades a aquest entorn. 
Alhora s’aclareixen dubtes i s’informa sobre les diferents opcions que es plantegen en aquesta 
modificació del planejament urbanístic.  
 
Es pot consultar el contingut de la marxa en aquest enllaç:  
https://participa.santboi.cat/uploads/decidim/attachment/file/419/Buidat_marxa_a_peu_amb
_dones.pdf 
 
 
 
 
 
 



-Itineraris participatius als espais objecte del planejament 
 
S’han realitzat dos itineraris guiats amb un total de 15 persones participants, els dies 22 i 27 de 
novembre, en horari de matí i de tarda. 
 
El Tinent d’Alcalde de Ciutat Saludable i Sostenible i dues arquitectes del Servei de Planificació i 
Model de Ciutat expliquen a les persones que participen, l’abast de les modificacions que es 
volen realitzar i responen als dubtes i preguntes que es formulen.  
 
Es pot consultar el contingut de les visites en aquest enllaç:  
https://participa.santboi.cat/uploads/decidim/attachment/file/420/Buidat_visites_Bori-
Baldiri.pdf 
 
 
-Taller participatiu  
 
En data 1 de desembre es realitza un taller participatiu. Hi van participar 12 persones.  
 
L’objectiu del taller era recollir les visions dels veïns i veïnes a partir de dues preguntes: 
 
1-Què ens agrada d’aquests espais, quins valors cal preservar? 
2-Què caldria fer per millorar la vida de les persones, veïnat i ciutadania de Sant Boi en general?  
 
Per acabar es va obrir un espai per compartir sensacions, experiències i aportacions.   
 
Es pot consultar contingut d’aquest taller en aquest enllaç: 
https://participa.santboi.cat/uploads/decidim/attachment/file/422/Buidat_taller.pdf 
 
 
- Recollida d’aportacions  
 
A la Plataforma Decidim s’obre un espai de debat on totes les persones interessades han fet els 
seus comentaris i aportacions.  
 
S’han recollit 27 aportacions que es poden consultar en aquest enllaç:  
https://participa.santboi.cat/processes/BORIBALDIRI/f/283/debates/55 

 
- Sessió de retorn  
 
La proposta de modificació presentada als veïns i veïnes no era una proposta tancada ni 
definitiva. Encara té molts aspectes a concretar per transformar-la en un document tècnic que 
es pugui aprovar formalment pel Ple Municipal. 
 
És aquesta la tasca que realitzarà, durant les properes setmanes, l’equip tècnic responsable de 
redactar la modificació de planejament. 
 
I la farà tenint en compte totes les opinions i les visions recollides en aquest procés participatiu, 
valorant quines es poden incorporar i quines no.  
 
Un cop l’equip redactor tingui a punt el document complert per poder aprovar la modificació 
del planejament vigent es presentarà a la ciutadania en una sessió de retorn. 
 



En aquesta sessió s’explicarà la proposta de planejament que es presentarà a l’aprovació del Ple 
Municipal,  posant especial èmfasi en les aportacions recollides en el procés de participació i els 
motius pels quals s’han recollit o no en el document final. 


