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1. OBJECTIUS GENERALS  
Els objectius generals que la superfície guanyada amb el soterrament de les vies del tren i la 

implantació del tramvia han de ser: d’una banda, aprofitar aquesta gran oportunitat per 

generar una zona eficaç, sostenible mediambiental, amable per a la ciutadania i pacificada al 

trànsit a la ciutat i, de l’altra, desenvolupar aquesta transformació urbanística d’un part de la 

ciutat  per impulsar el conjunt de la mateixa. 

Per aconseguir ambdós reptes, caldrà  

1.1. Dotar a Sant Feliu d’una nova avinguda en el centre de la ciutat 
o Generant un  nou espai col·lectiu de convivència ciutadana  

o Dinamitzant econòmicament aquesta zona de  la ciutat 

1.2. Fer caure els murs, recosir la ciutat 
o Connectant  carrers avui tallats per la via del tren  

o Millorant  la comunicació entre els diferents barris de la ciutat, especialment en la seva 

dimensió vertical  (Collserola - Llobregat, o a l’inrevés)   

o Ampliant l'actual centre de vianants. 

o Afavorint  l’accessibilitat de totes les persones.  

1.3. Guanyar espais verds per la ciutat i aplicar criteris de 
sostenibilitat mediambiental  

o Replantejant la connexió i la transició entre els parcs existents al voltant de  la zona 

(Parc Nadal, Can Llobera, Parc del Roser)  

1.4. Generar una oferta d’habitatge protegit  
o Avaluant l’edificabilitat en sòls privats i en sòls públics. 

o Produint, en els sòls públics, una oferta pública important d’habitatge protegit, 

majoritàriament per al lloguer assequible i social.  

1.5. Generar nous espais  al servei de les necessitats de la ciutat 
o Ubicant equipaments que s’hagi decidit que fan falta  

1.6. Millorar la mobilitat de la ciutat. 
o Utilitzant les dues estacions (Tren i Tramvia) com la base d’un potent intercanviador 

dels diferents tipus de mobilitat (a peu, en bicicleta, transport públic o privat taxi) . 

o Permetent un replantejament de la mobilitat a Sant Feliu (revisió de les línies 

d’autobús,  de carrils bici,....) 

1.7. Desenvolupar un projecte sostenible econòmicament  
o Concebent una reordenació urbanística que cerqui tant l’equilibri i la sostenibilitat 

econòmica a mig i llarg termini del projecte com el de la nova zona que es crearà. 
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2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

2.1. Justificació del procés de participació ciutadana 
La importància de 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 voluntat de les forces politiques presents en el Ple de l’Ajuntament que aquest 

procés ha de comptar amb un procés de participació ciutadana  

Evidentment, som conscients que la complexitat tècnica o l’existència de factors invariables de 

caràcter legal, competencial, físic, orogràfic, ambiental, etc.. així com els de caràcter econòmic 

financer, són factors que indefectiblement han de ser-hi presents en el procés de presa de 

decisions per tal que les mateixes siguin alhora ambicioses i possibles. Però en cap cas poden 

ser una excusa per obviar aquesta participació de tota la ciutat.  

2.2. Criteris bàsics del procés de participació ciutadana 
El  procés participatiu que es proposa s’adaptarà a la tipologia prevista en el nou reglament de 

participació ciutadana consistent en:  

o Oferir la màxima informació a la ciutadania sobre els projectes de soterrament i 

d’implantació del tramvia, així com dels factors objectius que han de ser tinguts en 

compte. 

o Fomentar el debat i realització de propostes per part de la ciutadania en relació als 

temes sotmesos a la seva consideració:  les bases, criteris o continguts del projecte 

d’urbanització i la reordenació urbanística.   

o Convocar un concurs d’idees, per transformar les propostes i plantejaments sortits 

d’aquest procés en projectes tècnics. 

o Seleccionar d’entre elles la que es durà a terme, mitjançant una votació de la 

ciutadania.  

o Ratificar pel Ple de l’Ajuntament la decisió resultant de la votació. 

2.3. Fases dels procés de participació ciutadana 

Fase inicial o informativa  

• Concurs públic per determinar l’empresa/institució que dirigirà el procés de participació 

fins a la consulta ciutadana. 

• Informació i presentació a la ciutadania  dels projectes actualitzats de:  

o  Soterrament  de les vies ferroviàries (Ministeri de Foment/ADIF),   

o Implantació dels Tramvia per la ciutat (Generalitat/ATM) 

o Factors objectius que han de ser tinguts en compte alhora definir el projecte .  

o El propi procés de participació  
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L’objectiu d’aquesta fase és que la ciutadania en el seu conjunt tingui informació objectiva, 

suficient, veraç,  i en un format comprensible per poder efectuar propostes i posicionar-se vers 

les mateixes.  

Fase de participació en la determinació dels objectius i propostes de la ciutadania  

• Generació del instruments de participació i informació (web, materials gràfics, 

enquestes, tallers, etc.) addicionals als procés participatiu 

• Difusió, debat i recollida de les propostes en relació als criteris o continguts del projecte 

d’urbanització i la reordenació urbanística (planejament) de l’àmbit afectat per les 

inversions dels soterrament i la implantació del tramvia.  

A títol enunciatiu i no exhaustiu, els possibles temes sobre els que caldria prendre una 

decisió a serien:  

o Les finalitats i usos als que destinar els nous espais,  

o Els elements urbanístics que integren i configuren els mateixos,  

o La  mobilitat que es vol aconseguir en totes les seves variants ( a peu, en bici, en 

transport públic o privat)  

o Els equipaments  que es poden generar 

o L’habitatge públic 

o L’aparcament 

• Retorn a la ciutadania, mitjançant l’elaboració del document de conclusions de la 

primera fase del procés participatiu i la seva difusió 

Fase de transformació en projectes i selecció de les propostes ciutadanes   
 

• Convocatòria pública i competitiva d’un concurs d’idees en base a les conclusions del 

procés anterior i els elements tècnics i invariables que s’han d’incorporar  

•  Informació, difusió  i debat entre la ciutadania de les diferents propostes sortides del 

concurs d’idees 

• Selecció de la proposta guanyadora per part de la ciutadana mitjançant votació pública  

2.4. Fase  de tramitació administrativa de les conclusions del procés 
de participació ciutadana  

• Ratificació pel Ple de l’Ajuntament de les conclusions del procés participatiu.  

• Redacció del projecte constructiu d’urbanització  derivat del  mateix  

• Elaboració i tramitació de la modificació del Pla General Metropolita (MPGM) per donar 

compliment a les decisions preses en el procés de participació  
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3. ÒRGANS DE GESTIÓ DEL SOTERRAMENT 
Els òrgans de gestió dels que l’Ajuntament es dotarà pel dur a terme el soterrament del 

ferrocarril, la implantació del tramvia, la reordenació urbanística (planejament) i la 

urbanització dels àmbits d’influència, seran:  

o Ponència unitària 

o Consell de direcció 

o Oficina tècnica 

Totes les persones que formin de la Ponència Unitària i el Consell de Direcció no percebran per 

aquest concepte cap remuneració salarial, emoluments o indemnitzacions addicional a les que 

els hi correspongui en funció del seu càrrec o funció.  

3.1. Ponència unitària del Soterrament. 
• Característiques  

o Òrgan de característiques politiques , no executives,  

• Composició:  

o La que es determini en cada moment en el decret de constitució vigent. No obstant 

aquesta composició assegurarà presència de persones en representació  de totes les 

forces polítiques que formen part del Ple de l’Ajuntament.  

• Funcions:  

o Adopció, validació i seguiment estratègic dels projectes constructius dels soterrament, 

implantació del tramvia, reordenació urbanística (planejament) i urbanització. 

o Impuls i direcció dels procés participatiu.  

3.2. Consell de Direcció del Soterrament.  
• Característiques:  

o Òrgan directiu de característiques polític tècnic 

• Composició:  

o Representació política, mitjançant persones amb responsabilitats de govern, i tècnica, 

a traves de les persones amb responsabilitats  directives en l’estructura de 

l’Ajuntament. 

o A més la persona que ostenti la direcció de l’Oficina Tècnica, en el cas de que no fos 

alguna de les anteriors. 

• Funcions:  

o Interlocució política amb les altres administracions actuants  (Ministeri de 

Foment/ADIF, Generalitat/ATM, AMB, Consell Comarcal Baix Llobregat, Ajuntaments 

collindants (Sant Joan Despi, Sant Just Desvern)   
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o Validació de les propostes a traslladar a la Ponència Unitària i a l’aprovació dels òrgans 

municipals 

o Seguiment dels treballs de l’Oficina Tècnica i coordinació amb el conjunt de les 

funcions i tasques dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, Promoció Econòmica i 

Medi Ambient. 

3.3. Oficina  Tècnica del Soterrament  
• Característiques  

o Òrgan de caràcter executiu 

• Composició 

o Direcció del mateix : Òrgan unipersonal 

o Recursos humans i econòmics: variables, segons les necessitats de cada fase del 

projecte i les possibilitats pressupostaries. Pel que fa als recursos humans a més es 

tindran en compte  les limitacions derivades de les restriccions legals en relació a les 

possibilitats de contractació directa de personal. . 

• Funcions 

o Coordinació tècnica i organitzativa amb les àrees i funcions internes de l’Ajuntament 

en allò que puguin resultar afectades pels projectes de: soterrament, implantació del 

tramvia, reordenació urbanístiques i urbanització, especialment dels serveis tècnics de 

territori, jurídics i econòmics .  

o Seguiment del procés d’actualització tècnica, la licitació i l’execució dels projectes de:  

� El soterrament de les vies ferroviàries,  que dura a terme ADIF  

� La implantació del tramvia que efectuarà l’ATM.   

o Elaboració del planejament, els projectes d’urbanització i de reparcel·lació vinculats 

amb el soterrament, ja sigui amb mitjans propis o encàrrecs externs. 

o Prestar el suport tècnic necessari  tant a la Ponència unitària com al Consell de Direcció 

del Soterrament pel que fa als eixos fonamentals del projecte i les seves repercussions 

sobre la ciutat.   
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4. CALENDARIS 

4.1. CALENDARI DEL SOTERRAMENT (Ministeri de Foment/ADIF) 

2018 

• Presentació publica calendari      17 de Gener de 2018 

• Revisió projecte 2010       3 mesos Abril 2018 

• Projecte constructiu i actuacions annexes                  Desembre 2018 

2019 

Eleccions Municipal i nou mandat 2019-2023  26 de Maig o 9 de Juny de  2019 

• Licitació i adjudicació projecte constructiu    Juny 2019 

• Inici d’obres        Juliol 2019 

2020-2023 

• Execució obres soterrament     47 mesos Maig 2023 

Eleccions municipals i nou mandat 2023-2027  Maig 2023 

4.2. CALENDARI D’IMPLANTACIÓ DEL TRAMVIA, DE REORDENACIÓ 
URBANÍSTICA (PLANEJAMENT) I D’URBANITZACIÓ (Ajuntament, 
Generalitat/ATM). 

2018 – 2019 

• Definició de les bases del projecte d’urbanització i reordenació urbanística, mitjançant  

un procés de participació de la ciutadania, descrit en el punt 2 d’aquest document.  

• Convocatòria i realització del concurs d’idees en base al procés de participació   

Eleccions Municipal i nou mandat (2019-2023)  26 de Maig o 9 de Juny de2019 

• Realització de la consulta per decidir la proposta que es dura a terme 

• Ratificació per part del Ple Municipal del projecte resultant de la consulta 

2020 

• Encàrrec elaboració Modificació del Pla General Metropolità.  Gener. 

• Adjudicació encàrrec Modificació dle Pla General Metropolità.  Maig. 

• Aprovació inicial Modificació del Pla General Metropolita . (Ajuntament).  Desembre 

2020 

2021 

• Aprovació provisional MPGM. (Ajuntament)      Juny. 

• Licitació de l’elaboració dels Projectes d’Urbanització.  Juliol. 

• Aprovació definitiva Modificació del Pla General Metropolita (Generalitat). Desembre  
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2022 

• Inici de l’elaboració dels projectes d’urbanització.  Gener  

• Aprovació inicial projectes d’urbanització.  Juliol. 

• Aprovació definitiva projectes d’urbanització.  Desembre. 

• Aprovació del projecte constructiu d’implantació del Tram baix (ATM), que inclou la 

connexió entre la N340 i l’Avinguda del Sol  

• Actualització i aprovació dels plans sectorials afectats  

o Pla de mobilitat urbana 

o Pla local d’habitatge 

o Pla d’equipaments 

[en base al nou escenari que genera el soterrament, i la reordenació urbanística]:  

2023 

• Licitació  obres d’implantació del Tram Baix (ATM) 

• Licitació de les obres d’urbanització (Ajuntament) [per fases compassades amb la 

implantació del Tram Baix] 

Eleccions municipals i nou mandat (2023-2027)  Maig 2023 

• Inici de les obres d’implantació del Tram Baix (ATM). Primer tram 

o primer tram: Consell Comarcal-Estació Ferrocarril (parada 33) [13 meses, segons annex 

17 procés constructiu i pla d’obra del projecte implantació dels tram realitzat pe INECO 

setembre 2011] 

• Inici de les obres d’ urbanització. Primera fase (Ajuntament)  

2024-2025 

• Finalització de les obres d’implantació del Tram Baix. Primer tram. 

• Finalització de les obres d’urbanització de la primera fase. 

•  Inici i previsible final de les obres d’implantació del Tram Baix (ATM) Segon tram 

o segon tram:  Estació Ferrocarril-Carretera de la Sànson (parada 34) [9 meses, segons 

annex 17 procés constructiu i pla d’obra del projecte implantació dels tram realitzat pe 

INECO setembre 2011] 

• Inici i previsible finalització de les obres d’urbanització. Segona fase (Ajuntament)  

Nota: Aquest calendari d’implantació del tramvia i d’urbanització correspon als elements 

infraestructurals (carrers, places, parcs) i  no contemplen les previsions temporals de 

construcció d’habitatges ni de possibles equipaments públics o privats. 


