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Per tal de garantir la participació de la ciutadania en l’elaboració de normes amb rang de Llei i
reglaments, prèviament al procés de participació ciutadana específic i a l’elaboració del projecte,
fem aquesta consulta pública, a través del portal web de participació de l’Ajuntament, per copsar
l’opinió de persones i organitzacions potencialment afectades per la futura norma.
01.- MOTIVACIÓ
Introducció.
El servei de Planificació i Model de Ciutat de l’Ajuntament de Sant Boi està estudiant una
modificació del planejament urbanístic a l’entorn dels carrers Pare Baldiri i carretera del Bori.
El motiu d’aquesta proposta de modificació del planejament rau en el fet de que per a l’entorn
esmentat, fa gairebé 17 anys que s’hi va aprovar una modificació de planejament (Pla 2004, en
endavant) que definia diverses actuacions de millora, però aquestes no s’han desenvolupat. I en
conseqüència, algunes zones de l’entorn presenten un cert estat precari, que fa anys va motivar
l’esmentada modificació de planejament.

Previsions del planejament vigent.
Les actuacions de millora definides al planejament vigent consistien en:
- la transformació del carrer Pare Baldiri en un espai lliure de qualitat per als vianants, que
connectés, mitjançant un nou pas, amb la Ronda Sant Ramon. Per a fer viable aquesta
transformació, es preveien unes noves edificacions al llarg de tot el carrer Pare Baldiri, de
dimensions similars a les de l’entorn. Correspon a les unitats (o polígons) UA8, UA9, UA10 i UA11
definides al planejament vigent.
- l'obtenció d'una nova zona verda pública al carrer Jordi Rubió i Balaguer vinculada a una nova
edificació d’habitatges a la cantonada entre els carrers Miquel i Ramon Estruch. Correspon a la
unitat UA7 definida al planejament vigent.
Estat actual: no desenvolupament del planejament vigent.
Però passats tots aquests anys, cap de les unitats UA8, UA9, UA10 i UA11 ha estat executada, i la
unitat UA7 només ho ha estat parcialment. Més detalladament, l’estat actual de les diferents
unitats és el següent:
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- pel que fa a les unitats UA8, UA9, UA10 I UA11, la situació actual és pràcticament coincident a la de
fa gairebé 17 anys: el carrer Pare Baldiri continua sent “uns darreres utilitzats com a aparcament”, i
no un espai públic de qualitat adreçat principalment als vianants. Però amb l’agreujant de que la
rehabilitació i millora de les edificacions amb front al carrer Miquel i Raurich s’ha vist dificultada,
atès que d’acord amb la legislació urbanística, hi ha una restricció de les llicències i no és possible ni
l’ obra nova, ni la rehabilitació, ni la consolidació.
Aquesta no execució d’aquestes unitats es pot haver donat per diferents factors: ja sigui per la
conjuntura econòmica durant els anys posteriors a la seva entrada en vigor, la disconformitat
d’alguns dels propietaris amb la nova ordenació proposada o la feblesa de la viabilitat econòmica en
les condicions establertes.
- pel que fa a la UA-7, la situació és una altra. En aquest cas, l’execució ha estat parcial atès que
manca que la zona verda prevista sigui pública i s’urbanitzi per a aquest ús.

unitats d’actuació del planejament vigent

Motivació: Què es pretén solucionar?
La voluntat és possibilitar la millora de l’espai públic de l’entorn més immediat (i per extensió, al
barri de Marianao), així com possibilitar la rehabilitació i consolidació de les edificacions del front
sud dels carrers Miquel i Raurich.
Vist que han passat gairebé 17 anys des de que es va aprovar el Pla 2004 i no s’han dut a terme les
millores previstes, es pretén ara desencallar la situació. I l’única manera possible és mitjançant una
nova modificació del planejament.
02.- OBJECTIUS
L’objectiu del nou document urbanístic seria, de la mateixa manera que pretenia el planejament
vigent, possibilitar la millora de l'espai públic de les esmentades unitats i la modificació de
l’ordenació de les edificacions previstes al planejament vigent, si s’escau, tot mantenint i millorant
els valors patrimonials, històrics i paisatgístics de l’entorn. Però si bé s’inicia a raó de desencallar,
l’objectiu ara incorporaria la voluntat de millora de l'espai públic de l’entorn més proper (carretera
del Bori), i per extensió, de la part sud del barri de Marianao. Fruit d’un major anàlisi i coneixement
de l’àmbit i del barri de Marianao, es proposa estudiar una possible ordenació millorada i al més
consensuada possible amb els propietaris i la ciutadania en general, que prevegi una gestió que sigui
viable econòmicament. Tot plegat, a l’objecte de garantir-ne l'execució i per tant, l’assoliment dels
objectius d’interès públic i privat concurrents a l'àmbit.
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Cal fer notar que el barri de Marianao, per la seva configuració, té manca d’espais lliures públics, i els
que té, no estan ben connectats entre ells ni amb el gran parc de la Muntanyeta. Per això, ara es vol
que les actuacions previstes posin en valor les traces històriques i el seu caràcter singular i aportin
major continuïtat entre els espais públics de la zona.

superposició dels espais lliures (públics o privats) sobre la quadrícula de l’eixample del barri de Marianao

traces històriques sobre ortofoto de l’any 1956

L’objectiu es concretaria en estudiar i fer propostes integrades en quant a:
- l’ordenació i gestió de les unitats del carrer Pare Baldiri (UA8, UA9, Ua10 i UA11), tot valorant
diferents opcions que en qualsevol cas garanteixin l’obertura del carrer fins a la Ronda Sant Ramon i
la creació d’un espai de plaça a l’encreuament entre l’esmentat carrer i el carrer Jaume Canalias
Amat.
- la gestió i execució urbanística de la UA7, tot trobant solucions a la problemàtica existent per tal
d’aconseguir la cessió i urbanització de la zona verda prevista al carrer Jordi Rubió i Balaguer.
- la integració dels carrers i espais públics amb la resta del barri i de la ciutat per tal de possibilitar
una millora de l'espai públic de l’entorn més proper, i per extensió, de la part sud del barri de
Marianao. En aquest sentit, estudiar també la possible definició de nous àmbits susceptibles de
millora urbana a l’entorn de Can Pinyol i Can Gratacós (Petit Chateaou), sempre amb l’objectiu
d’ampliar la zona verda pública i sense increment del total del sostre edificable definit al
planejament vigent.
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elements estructurants

0.3.- ESCENARIS I ALTERNATIVES:
Es plantegen diferents escenaris i alternatives d’actuació. Per facilitar-ne la comprensió, es
presenten els trets més diferenciadors de cada alternativa, seguits d’una petita explicació.
ALTERNATIVES NO REGULATÒRIES
Aquestes alternatives consisteixen en el manteniment del Pla del 2004.
Alternativa 0: Urbanització directa només d’aquell sòl que actualment és públic.

Modificació del pla vigent: NO
Abast: urbanització directa del sòl que
actualment és públic
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Aquesta alternativa correspon al no desenvolupament del planejament vigent per manca de la
iniciativa privada (com a mínim de les unitats menys viables tècnicament o econòmica: UA9,
UA10 i UA11).
Únicament seria possible l’execució de les obres d’urbanització del carrer Pare Baldiri, per part de
l’Ajuntament, en aquell sòl que actualment és públic.
En aquesta alternativa, el cost de les obres d’urbanització també podria córrer a càrrec dels
propietaris de les parcel·les amb front al carrer Pare Baldiri, almenys parcialment.
Aquesta alternativa no permet assolir els objectius de millora de l’espai públic.
Alternativa 1: Execució estricta de les determinacions del planejament vigent

Modificació del pla vigent: NO
Abast: Gestió i execució directa del pla vigent

Aquesta alternativa planteja mantenir i desenvolupar les determinacions del Pla 2004. És a dir,
mantenir la situació actual, que ja fa gairebé 17 anys que dura, de manera indefinida, a l’espera de
que sigui a iniciativa de les persones propietàries que s’urbanitzi i s’edifiqui. En el benentès de que
previsiblement només es desenvolupi aquella unitat o unitats que resultin més viables
econòmicament. El desenvolupament de totes les unitats representa beneficis (edificabiliat) i
despeses (costos d’urbanització) per als propietaris del sòl.

Tant l’alternativa 0 com l’alternativa 1 impliquen:
El no desenvolupament, total o parcial, de la millora de l’espai públic, consolidant un tractament
inadequat d’aquest que n’afectaria la qualitat, i per extensió, minvaria l’efecte positiu que s’espera
que produeixi en el barri.
Condicionen greument qualsevol actuació de millora i manteniment dels edificis amb front
als carrers Raurich i Miquel (que formen part de conjunts urbans catalogats), en tant que es troben
inclosos dins d’alguna unitat, i per tant, sotmesos a una important restricció de les llicències que
perjudica la seva rehabilitació i consolidació, mencionades anteriorment.
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ALTERNATIVES REGULATÒRIES
Són les que impliquen haver de modificar el Pla del 2004.
Alternativa 2: Modificació del planejament vigent als efectes de facilitar-ne la gestió i execució.

Modificació del pla vigent: SI
Abast: modificació de la gestió mitjançant la
delimitació d’una única unitat (polígon) que
abasti totes les unitats originals.

Aquesta alternativa planteja reconsiderar la gestió urbanística i, si s’escau, introduir aquells ajustos
o modificacions que siguin necessaris en l’ordenació vigent.
El criteri seria la consideració de les diferents unitats vigents com a una única unitat. Això
permetria un major reequilibri de beneficis (edificabilitat) i despeses (costos d'urbanització) de
manera proporcional a la superfície de sòl inclosa per part de tots els propietaris.
Aquesta alternativa permet un desenvolupament unitari del projecte d’urbanització del carrer.
Seria aconsellable un acord entre els propietaris, atès que es modifiquen les condicions previstes,
la delimitació de les unitats i l’equilibri de beneficis i despeses vigent.

Alternativa 3 – Modificació del planejament vigent a l’objecte de possibilitar només aquelles
actuacions que es considerin més rellevants i imprescindibles.

Modificació del pla vigent: SI
Abast: possibilitar només aquelles actuacions
que es considerin més rellevants i
imprescindibles
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Aquesta alternativa planteja limitar l’actuació a allò més rellevant o imprescindible des del punt de
vista de les millores previstes per a l’espai públic, que en principi, serien:
- obertura del carrer Pare Baldiri fins a la Ronda Sant Ramon,
- creació d’una nova plaça en la confluència dels carrers Jaume Canalias i Pare Baldiri,
- ampliació de la secció de la carretera del Bori, entre els carrers Pare Baldiri i Raurich.
- reduir les afectacions de sòl privat, així com el número de parcel·les a reparcel·lar.
- major rapidesa d’execució per allò que es considera més rellevant.
- possibilitat de definir nous àmbits de millora a l’entorn de Can Pinyol i Can Gratacós- Petit
Chateau que representin un increment d’espai lliure públic (sense increment de sostre total
edificable respecte el planejament vigent).
Així, amb aquesta alternativa, les parcel·les deixarien d’estar subjectes a restriccions quant a
rehabilitació, millora o consolidació:
- les parcel·les que s’inclouen en unitats a reparcel·lar, un cop aprovats el planejament i
la reparcel·lació. (aquestes parcel·les poden tenir nova edificabilitat i en conseqüència
haurien de costejar obres d’urbanització del carrer Pare Baldiri).
- les parcel·les no incloses en cap unitat, un cop aprovat el planejament. (aquestes
parcel·les podrien haver de costejar una part d’obres d’urbanització del carrer Pare
Baldiri).
0.4.- ESQUEMA DE LA TRAMITACIÓ:
Tal i com s’ha esmentat a l’inici, la present consulta es fa a l’objecte de copsar l’opinió de la ciutadania.
I és prèvia al procés de participació ciutadana específic i elaboració de cap projecte.
Correspon a allò indicat en color verd en el següent esquema (i on s’indiquen, en color groc, altres
moments previstos per a la participació de la ciutadania):
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