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ACORD 
 
Número d’expedient: G1672019000001 
Número de registre: X2019007673 
Departament: UNITAT DE GESTIÓ I TRAMITACIÓ DRETS DE CIUTADANIA 
Assumpte: Moció presentada per la Ponència Unitària de Soterrament per la celebració d'una consulta 

popular en relació a la Fase 3 del concurs internacional de projectes per al nou espai de centralitat urbana 
resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat (G1672019000001). 

 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 25 de juliol de 2019, ha acordat el 
següent: 
 
“Atès que  mitjançant acord de JGL de data 10 d’abril de 2019 es van aprovar les 
bases del concurs internacional de projectes  per al nou espai de centralitat urbana 
resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant  Feliu de Llobregat, essent 
que en data 27/04/2019 es va iniciar el termini per la presentació de projectes, 
finalitzant en data 11/06/2019. En l’actualitat el concurs de projectes es troba en la 
Fase 1 en valoració de la documentació presentada pels diferents participants tal i com 
es deriva del l’expedient de contractació del concurs de projectes. Essent que les 
bases van ser aprovades també en seu de la Ponència de Soterrament en data 4 de 
març 2019. 
 
Tenint en compte que de conformitat amb l’establert en les bases reguladores del 
concurs internacional de projectes, clàusula 2  que determina el funcionament i  les 
fases del concurs, establint  que en la primera fase, estructurada en dos modalitats –A 
i B-  el Jurat d’experts que és l’òrgan decisori del concurs,  seleccionarà, atenent als 
diferents criteris de valoració establerts en les bases a 10  concursants de tots els que 
es presentin. ( mínim de 4 i màxim de 7 per la modalitat A i mínim d’1 i màxim de 3 per 
la modalitat B). En una segona Fase el Jurat, triarà  3 de les millors propostes, sent 
que en la Fase 3 s’efectua una consulta ciutadana i es seleccionarà pel Jurat d’experts 
el guanyador i 2 finalistes del concurs internacional de projectes. Sent que les tres 
propostes millor puntuades a criteri del Jurat d’experts, seran exposades  públicament 
de forma anònima -amb lema- durant un període establert per poder ser sotmeses a 
votació mitjançant consulta ciutadana dels ciutadans/es majors de 16 anys 
empadronats al municipi de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb allò establert en el 
Reglament de participació i col·laboració municipal. Un cop efectuat aquest tràmit el 
Jurat d’experts nomenarà la proposta  guanyadora, el segons i tercer premi. 
  
En el mateix sentit, la clàusula 10 de les bases reguladores del concurs de projectes 
determina  que s’estableix un mínim de participació ciutadana de 100 ciutadans/anes, 
essent que almenys una quarta part d’aquests hauran de ser persones que resideixin  
en algun dels barris afectats per les obre de soterrament.  En la mateixa clàusula es 
determina que la pregunta  que es sotmetrà a consulta ciutadana de forma orientativa 
amb el següent redactat: ”Segons  el seu criteri, quin dels següents projectes 
considera més adequat per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament 
del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat”. 
 
Tenint en compte la normativa d’aplicació a les consultes populars no referendàries,  i 
en concret l’article 92 de la Constitució Espanyola, l’article 122 de l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya, la Llei estatal 2/1980 sobre regulació de les distintes 
modalitats de referèndum, la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i el 
Reglament de Participació municipal i col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, essent que l’objecte de la consulta popular no referendària no pot versar 
sobre matèria vinculada a Hisenda, l’ajuntament ha de tenir competència en l’àmbit 
material sobre el qual s’anuda la consulta i el resultant no pot ser vinculant, en el sentit 
que no pot generar obligacions jurídiques per l’administració, cas contrari cal 
l’autorització del Consell de Ministres. Sent que el present cas la consulta s’efectua en 
el marc d’un procediment licitatori, un concurs de projectes regulat en la normativa 
contractual (llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector públic, articles 183-
187) i que descansa en criteris eminentment tècnics, no obstant, un cop el Jurat 
d’experts seleccioni els tres finalistes,mitjançant consulta popular i de conformitat amb 
les bases reguladores del concurs,  la ciutadania cridada a votar podrà pronunciar-se 
sobre la seva preferència envers a les tres propostes prèviament seleccionades pel 
Jurat d’experts.    
 
Vist l’article 18 de la  Llei de Bases del Règim local i, en termes similars, l'article 43 del 
TRLMC recull com a drets dels veïns, entre altres: “b) Participar en la gestió municipal 
d'acord amb el que es disposa en les lleis i, si escau, quan la col·laboració amb 
caràcter voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern i administració 
municipal.(...) f) Demanar la consulta popular en els termes previstos en la llei”. 
 
Essent que l’article 69.1 d'aquesta mateixa llei (i, en termes similars, l'article 154 del 
TRLMC preveu que “les Corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre 
la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”. 
 
Vist l'article 70.bis de la Llei de Bases de règim local, afegeix, als efectes que ara 
interessen, que: “1. Els ajuntaments hauran d'establir i regular en normes de caràcter 
orgànic procediments i òrgans adequats per a l'efectiva participació dels veïns en els 
assumptes de la vida pública local, tant en l'àmbit del municipi en el seu conjunt com 
en el dels districtes, en el cas que existeixin en el municipi aquestes divisions 
territorials. (...) 3. Així mateix, les entitats locals i, especialment, els municipis, hauran 
d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació 
per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de 
documents i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si escau, de 
consultes ciutadanes”. Per la seva banda, l'article 71 de la Llei de Bases de Règim 
local es refereix expressament a les consultes populars en els següents termes: "De 
conformitat amb la legislació de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, quan aquesta 
tingui competència estatutàriament atribuïda per a això, els Alcaldes, previ acord per 
majoria absoluta del Ple i autorització del Govern de la Nació, podran sotmetre a 
consulta popular aquells assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter 
local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns, amb excepció dels 
relatius a la Hisenda local". 
 
Atès que  l’urbanisme és una matèria competencial trifàsica (Estat, CCAA i ens locals)  
ens trobem en una matèria amb incidència competència municipal, en relació al 
disseny de la ciutat i planejament municipal,  de conformitat a l’establert en els articles 
25.2.A) de la LBRL i concordants del TRLMC, sent que les corporacions locals són les 
competents per definir els objectius politics inherents a les politiques urbanístiques, 
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encarregades de redactar el planejament municipal, aprovar els instruments de 
desenvolupament d’aquest i assumir en el seu cas la gestió pública entre d’altres 
aspectes. 
 
Atès que la Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries és d’aplicació als ens 
locals sense perjudici de que el seus continguts puguin ésser desplegats per les 
normes d’organització i funcionament dels mateixos ens locals, com és el cas de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de  Llobregat que va aprovar inicialment mitjançant  acord  
plenari de data 31 de maig de 2018 el Reglament de Participació i col·laboració 
ciutadana, sent definitiva la seva aprovació per no haver-se  presentat reclamacions o 
suggeriments al respecte segons consta en certificat de la secretaria municipal de data 
7 de setembre de 2018. 
 
S’entén per consulta popular no referendària la convocatòria realitzada per 
l’Ajuntament adreçada al conjunt de les persones majors de 16 anys residents al 
municipi, ja sigui a títol individual o com a membres d’un determinat col·lectiu, perquè 
manifestin la seva opinió, mitjançant votació, sobre una determinada actuació, decisió 
o política pública, de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin 
d’especial transcendència per als interessos dels veïns i veïnes. Tenen caràcter local 
els assumptes sobre els quals no preval un interès supramunicipals. 
 
Atès que en data 12/07/2019 s’ha efectuat sessió de la Ponència de soterrament, en la 
qual s’han tractat entre d’altres aspectes  el contingut del present acord. 
 
Vist l’article 12 del Reglament de participació ciutadana que estableix que correspon al 
Ple Municipal aprovar les consultes ciutadanes per majoria absoluta dels seus 
membres.2. L’acord ha d’incorporar, com a mínim, el text de la pregunta o preguntes 
sotmeses a votació i les persones cridades a participar-hi i els drets de la ciutadania en 
relació a la consulta la forma de votació. L’acord s’ha de publicar al diari oficial i al web 
municipal, donant difusió a aquests instruments per tal d’arribar al màxim de ciutadania 
i d’entitats. L’alcalde o l’alcaldessa haurà de dictar el decret de convocatòria de la 
consulta ciutadana en un termini màxim de dos mesos des de la data d’aprovació pel 
Ple Municipal. 
 
Vist l’article 6 i 7 de la Llei 10/14 en relació al Registre públic de consultes no 
referendàries de la Generalitat de Catalunya, essent l’instrument  per canalitzar la 
consulta. La Llei 10/2014 estableix que el cos electoral en aquest tipus de consultes 
populars està format per les persones incloses en el Registre de participació en 
consultes populars no referendàries. Aquest Registre, segons el precepte esmentat, 
integra la informació personal del Registre de població de Catalunya (articles 47 i 
següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya), del 
Registre de catalans residents en l'exterior (Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es 
crea el Registre de catalans residents en l'exterior i s'estableixen els requisits i el 
procediment d'inscripció) i altres instruments registrals que acreditin la condició de 
persona legitimada. És a dir, informació d'un conjunt de població més ampli que el que 
consta en el padró municipal d'habitants. I en aquest sentit, s’ha pronunciat l’Autoritat 
de protecció de dades 39/2018 de data 5 de juliol de 2018. 
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Vist l’article 19 i 20 de la Llei 10/14 en relació a les Meses de consulta que resulta 
aplicable supletòriament. 
 
Vist l’establert en la secció I del Reglament de participació i col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Feliu en relació a les consultes populars no referendàries, i en 
concret els articles 8-18. 
 
Per tot l’exposa’t, es proposa els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la celebració d’una consulta popular en relació a la Fase 3 del 
concurs internacional de projectes  per al nou espai de centralitat urbana resultant del 
soterrament de les vies del ferrocarril a Sant  Feliu de Llobregat . Establint que les 
dates per la realització de la consulta seran del 28 d’octubre al 17 de novembre de 
2019  i que de conformitat amb la clàusula 10 de els bases reguladores del concurs, la 
pregunta a formular en la consulta serà la següent: “ Quina consideres que és la 
millor proposta per la ciutat després del soterrament?” 
 
SEGON.- Establir que en relació al sistema de votació de la consulta popular aquesta 
s’efectuarà mitjançant votació electrònica telemàticament i mitjançant votació 
electrònica presencial, sent que en aquest cas, de conformitat amb l’article 19 i 20 de 
la llei 10/2014 caldrà la constitució de les Meses de Consulta. Essent que caldrà 
procedir a la determinació de les mateixes segons el procediment legal establert en 
l’esmentada norma. 
 
TERCER.-  Establir que les persones cridades a participar-hi són  les persones majors 
de 16 anys, incloses en el registre de participació en consultes populars no 
referendàries de conformitat amb allò establert en la  llei 10/2014 i  el Reglament de 
participació ciutadana. 
 
QUART.- Establir  que en  relació als drets i obligacions  des votants cridats a la 
consulta, en la modalitat del vot presencial, les persones participants hauran 
d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del document d’identitat o el 
permís de conduir, llevat de les persones estrangeres, que ho hauran d’acreditar 
mitjançant la targeta d’identitat o document d’identitat amb el seu número d’identitat a 
l'estranger o passaport. En qualsevol cas, el document identificatiu ha d’incloure la 
fotografia de la persona a identificar, així com el número d’identificació amb el qual 
està inscrit al padró municipal d’habitants.  
 
En la modalitat per mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 28 de la Registre 
públic de consultes no referendàries de la Generalitat de Catalunya,, es garantirà: 
 

a. La seguretat en la identificació del participant. 
b. La no duplicitat o multiplicitat de participació d’una mateixa persona. 
c. El secret del vot, de manera que no es pugui establir cap vinculació 
entre l’opinió expressada i la persona que l’ha emesa. 
d. La seguretat del vot electrònic per a impedir l’alteració de la participació 
o dels vots emesos. 
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e. La transparència suficient perquè els actors interessats puguin dur a 
terme una observació i supervisió independent i fonamentada. 

 
Les persones amb discapacitat podran ser assistides per qualsevol persona de la seva 
confiança, durant l’emissió del vot. 
 
CINQUÈ.-  Establir que de conformitat amb l’article 17 del Reglament de participació i 
col·laboració  i els articles 19-20 de la llei 10/2014  els òrgans  intervinents en la 
Consulta popular seran:  
 

 Comissió de seguiment 
 Meses de consulta  

 
SISÈ-  Proposar , de conformitat amb l’article 17 del  Reglament de participació, la 
següent composició en relació a la Comissió de Seguiment de la consulta: 
 

 1 persona designada per cada grup municipal que es concretarà en el 
decret de convocatòria de la consulta popular. 

 

 4 membres dels diferents consells sectorials que es concretaran en el 
decret de convocatòria de la consulta popular.  

 
El president/a i el secretari/ària seran escollits entre les persones integrants a la 
primera sessió que celebri la comissió. La comissió es podrà dotar del suport de 
personal tècnic municipal que es consideri necessari, amb veu però sense vot. 
 
SETÈ.-  Publicar el present acord al Diari oficial i al web municipal, donant difusió per 
tal d’arribar al màxim de ciutadania i d’entitats.  
 
VUITÈ.- Establir que l’Alcaldessa haurà de dictar el decret de convocatòria de la 
consulta ciutadana en un termini màxim de dos mesos des de la data d’aprovació pel 
Ple Municipal.  
 
NOVÈ.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el Registre públic de consultes no 
referendàries per dur a terme la convocatòria de la consulta de conformitat amb 
l’establer en la Llei 10/2014.” 
 
 
 
El secretari 
 
 
[Firma01-01] 
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