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MOCIÓ

Atès que el ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 de gener de 2018 va 
acordar la reactivació de la Ponència Unitària del Soterrament, amb la presència de 
tots els grups municipals i el regidor no adscrit, com a òrgan per a l’adopció, validació i 
seguiment  estratègic  dels  projectes  constructius  del  soterrament  i  urbanització  en 
superfície, així com per a l’impuls i direcció del procés de participació.

Atès que en el document marc de treball de la Ponència Unitària del Soterrament de 
data  15  de  març  de  2018  s’identificava  el  desenvolupament  d’un  procés  de 
participació ciutadana per incorporar la visió i necessitats de la ciutadania, com una de 
les fases importants del procés per a la definició de la urbanització de la superfície 
alliberada pel soterrament de la línia ferroviària a la ciutat.

Específicament, aquest document assenyalava que l’oportunitat per a la ciutat de Sant 
Feliu  de  Llobregat  que  suposen  les  inversions  del  soterrament  del  ferrocarril  i  la 
implantació  del  tramvia,  així  com  la  reordenació  urbanística  (planejament)  i  la 
urbanització dels espais i àmbits que resulten afectats per les mateixes, requereix que 
les decisions que es prenguin i s’executin gaudeixin del màxim suport i consens del 
conjunt de la ciutadania de Sant Feliu. Per això, es manifestava que era voluntat de 
les forces politiques presents en el Ple de l’Ajuntament que aquest projecte comptés 
amb un procés de participació ciutadana

En aquest document marc també es definien els criteris bàsics i les fases que havien 
de regir aquest procés de participació, adaptant-se al nou reglament de participació 
ciutadana  i  col·laboració  aprovat  pel  Ple  de  l’Ajuntament.  Entre  aquestes  fases 
s’especificava que, un cop desenvolupat el procés de participació, calia fer un retorn a 
la  ciutadania  del  document  de  conclusions  del  procés.  Aquest  document  de 
conclusions s’inclouria com a document de requeriments de ciutadania a les bases del 
concurs de projectes per al nou eix urbà posterior al Soterrament.

Un cop realitzada la licitació i adjudicació corresponent dels serveis de dinamització 
del  procés de participació,  aquest  s’ha desenvolupat  des dels mesos d’octubre de 
2018  a  gener  de  2019.  Durant  aquest  període  s’han  realitzat  48  activitats 
participatives,  en les quals s’han recollit  més de 1.400 de comentaris,  enquestes i 
propostes realitzades per moltes de les quasi 1.900 persones que d’alguna manera 
s’han apropat en les activitats participatives, ja sigui, informant-se, fent una enquesta 
o participant als diferents tallers.

Després de la síntesi de les aportacions i l’elaboració, per part de l’equip dinamitzador 
del procés participatiu, de l’esborrany de les conclusions per temes, el mes de gener 
d’enguany s’han realitzat  tres sessions de validació  Ciutadana  en les  que es van 
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acabar de validar aquests resultats. Així, com a resultat d’aquest procés, s’annexa el 
document  de  conclusions  del  mateix  estructurat  en  les  dimensions  definides 
inicialment: Valors de l’espai, Espai Públic, Mobilitat i Espai Edificat.

Atesos  els  antecedents  exposats,  la  Junta  de  Portaveus  proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament els següents ACORDS:

Primer.- Donar compte al Ple del document de conclusions del procés de participació 
ciutadana per a la transformació urbana 2028 a Sant Feliu de Llobregat, que s’annexa 
a aquesta moció.

Segon.- Establir  que aquest document de conclusions amb els requeriments de la 
ciutadania sobre la configuració del nou espai, s’incorporarà com a annex a les bases 
del concurs de projectes per al nou eix urbà posterior al soterrament.

Tercer.- Desenvolupar les accions necessàries per garantir la seva difusió.
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