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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA DEFINICIÓ 

DELS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS 

 

 

El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en la 

sessió del 6 d’octubre de 2017, en el capítol 3 regula els processos participatius que es duen 

a terme a la ciutat de Barcelona. 

 
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia S1/D/2018-01283, de 17 de maig de 2018, mitjançant 

la qual es delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte la 

competència per aprovar i convocar processos participatius, i de conformitat amb el que 

disposen els articles 23 i 24 del Reglament de Participació Ciutadana. 

 

     DISPOSO 

 

Primer. APROVAR el procés participatiu per a la definició dels entorns de l'Estació de Sants, en 

base als següents antecedents i especificacions, d’acord amb l’article 23 del Reglament de 

Participació Ciutadana. 

 

Antecedents 

 

L'Ajuntament de Barcelona i ADIF han signat un protocol de col·laboració per regular la nova 

ordenació de l'entorn urbà i ferroviari de l'Estació de Sants; el qual ha de permetre la 

transformació integral de l'àmbit de l'Estació de Sants i el seu entorn. 

 

El protocol contempla la redacció, per part d'ADIF, d'un projecte d'ampliació i millora de 

l'Estació de Sants integrada en el model de ciutat que incorpori un projecte de remodelació de 

la plaça Països Catalans compatible amb les necessitats ferroviàries i als condicionants urbans 

actuals i de futur. 

 

En el protocol s'estableix que l'Ajuntament de Barcelona liderarà el procés participatiu per a la 

redacció dels projectes esmentats. 

 

I) Objecte del procés participatiu 

 

L’objecte del procés participatiu és promoure un debat ciutadà sobre un gran projecte de 

transformació urbana com és la definició dels entorns de l'Estació de Sants i, concretament, 

sobre: 

 Els criteris o estratègies per a la transformació de l'estació i el seu entorn. 
 La urbanització de la plaça Països Catalans. 
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Els objectius específics del procés participatiu són els següents: 

 Compartir i debatre els criteris per a la transformació de l’àmbit. 
 Debatre criteris i propostes per a la transformació i urbanització de la plaça Països 

Catalans. 
 Compartir i explicar el calendari general de les actuacions per a la transformació de 

l'estació i els seus entorns. 

 

II) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 

 

L’àmbit territorial del debat es pot definir en dues escales: 

 El Districte de Sants-Montjuïc, districte on està ubicada l'estació, i el Districte de 
l'Eixample. 

 El conjunt de la ciutat de Barcelona atès que l'Estació de Sants és una infraestructura 
estratègica per a la ciutat. 

El perfil de les persones cridades a participar és el següent: 

 Persones i entitats del districte de Sants-Montjuïc (singularment dels barris de Sants i 
d’Hostafrancs). 

 Persones i entitats del districte de l’Eixample (singularment del barri de l’Esquerra de 
l’Eixample). 

 Persones i entitats del sector comercial i turístic (associacions de comerciants, 
comerços de l'entorn, comerços de l'estació, hostaleria). 

 Actors sectorials vinculats als àmbits de debat (singularment mobilitat, espai públic, 
patrimoni i arquitectura, etc.). 

 Actors o entitats representatives amb visió de ciutat en els àmbits clau del projecte. 
 Actors del Pacte per la Mobilitat i del sector del Taxi. 
 Actors vinculats a l’accessibilitat i a l’atenció a persones amb diversitat funcional. 
 Centres educatius propers a la plaça Països Catalans. 
 Ciutadania en general. 

Es vetllarà especialment, atès que l'objecte del procés participatiu és un espai públic, per 

implicar a persones o entitats vinculades a l'accessibilitat i a l'atenció a persones amb diversitat 

funcional; i alguna entitat o col·lectiu feminista o vinculada al gènere per garantir la 

incorporació de la perspectiva de gènere. 

 

III) Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 

 

L’òrgan responsable és la Gerència d'Ecologia Urbana i la Gerència del Districte de Sants-

Montjuïc, amb el suport de la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització. 
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IV) Nombre, característiques de les persones membres i funcions de la Comissió de 

Seguiment 

 

Inicialment, es proposarà que la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu estigui 

integrada per persones representants de la pluralitat d'actors a implicar en el procés: 

 Gerència d’Ecologia Urbana. 
 Districte de Sants-Montjuïc. 
 Districte de l’Eixample. 
 ADIF. 
 Actors del districte de Sants-Montjuïc. 
 Actors del districte de l’Eixample. 
 Actors sector comercial i turístic. 
 Actor representant de l'àmbit educatiu. 
 Actors o entitats representatives amb visió de ciutat. 
 Actors representants del Pacte per la Mobilitat. 
 Actor representant de les entitats o col·lectius vinculats a l’accessibilitat i a l’atenció a 

persones amb diversitat funcional. 
 Actor representant d'entitats o col·lectius que permetin incorporar la perspectiva de 

gènere al procés. 

Les funcions d’aquesta comissió de seguiment, d’acord amb l’article 35 del Reglament de 

Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, són les següents: 

 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, 

suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar 

millores. 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els 

instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions. 

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores. 

e) Les altres que es deriven d’aquest reglament i les que se li encomanin amb el decret 

d’aprovació del procés o posteriorment 

 

 

Segon. CONVOCAR el procés participatiu d’acord amb les especificacions establertes en 

l’article 24 del Reglament de Participació Ciutadana. 

 

A) Període dels actes i debats 

 

Es preveu que el període d’actes i debats, atès els temes objecte del debat, es desenvolupi 

entre els mesos de febrer de 2021 i maig de 2021 en dos moments participatius (febrer - març 

de 2021 i abril - maig de 2021). 
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Aquesta planificació és susceptible de modificació en funció de la data de presentació pública 

del procés participatiu, de la coordinació amb ADIF per al desenvolupament del projecte i de 

l'evolució de la situació sanitària, entre d'altres. 

 

B) Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 

 

Es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació. 

 

1) Fase d'informació 

 

La informació i comunicació del procés participatiu es realitzarà, principalment, a partir de 

3 canals: 

- la comunicació amb persones, entitats i organitzacions d'àmbit de ciutat i de 

districte o barri a implicar en el procés. 

- informació en els espais i òrgans de participació territorials i sectorials. 

- els canals d'informació i comunicació municipals que es determinin i la 

plataforma digital de participació Decidim.barcelona 

 

2) Fase de debat 

 

Aquesta fase es realitzarà, en principi, en dos moments participatius i a partir del següent 

tipus de sessions i formats de participació: 

- Sessions sectorials o temàtiques amb convocatòria oberta. 

- Sessions sectorials amb convocatòria tancada. 

- Sessions o dinàmiques prèvies amb col·lectius específics. 

- Sessions generals de diagnosi, propostes i de posada en comú o de conclusions. 

- Punts de participació o itineraris participatius a l’espai públic 

 

Es potenciarà la participació digital a través de la plataforma Decidim.barcelona. 

 

3) Fase de retorn i seguiment 

 

L'informe de conclusions o resultats del procés de participació serà remès a ADIF per a la 

seva consideració en la redacció dels avantprojectes i projectes d'urbanització 

corresponents. 

 

Tant l'informe del procés participatiu com les seves principals conclusions seran 

presentades, es debatran i seran objecte de seguiment per part de la Comissió de 

Seguiment del procés, es publicaran a la plataforma Decidim.barcelona i seran 

presentades en els òrgans i espais de participació que correspongui. 

 



 
 
 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

5 

El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant presencialment 

com digitalment en funció de l’evolució del context sanitari i de les recomanacions i directrius 

que estableixin les autoritats sanitàries. 

 

 

C) Documentació i informació necessàries 

 

La informació i documentació inicial necessària per al desenvolupament del procés participatiu 

és la següent: 

 

 Documentació elaborada per l'Ajuntament de Barcelona sobre el projecte. 

 Documentació elaborada per ADIF sobre el projecte. 

 

D) Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 

 

El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant les pàgines webs municipals 

(Ecologia Urbana i districtes de Sants-Montjuïc i l'Eixample), la plataforma digital de 

participació Decidim.barcelona, butlletins municipals, les xarxes socials, correus electrònics 

específics i cartelleria als barris de l’àmbit. 

 

A la plataforma de participació Decidim.barcelona es publicarà tota la informació sobre el 

procés i la documentació de referència. 

 

E) Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 

 

El retorn es realitzarà tant a nivell presencial, si la situació sanitària ho permet, com digital. 

L’informe de conclusions del procés participatiu es presentarà als Consells de Barri de l'àmbit i 

als altres òrgans i espais de participació que es determinin, s’enviarà a les persones i entitats 

participants i es publicarà a la plataforma Decidim.Barcelona. 

 

També es presentarà i debatrà en el marc de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 

 

F) Indicadors orientatius per a l’avaluació del procés participatiu 

 

L’avaluació del procés participatiu es realitzarà a partir de les fitxes d’avaluació i els indicadors 

establerts per la Direcció de Democràcia Activa i Descentralització per als processos 

participatius que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 

 

En les sessions de debat presencials, si la situació sanitària ho permet, o telemàtiques es 

lliurarà un formulari de valoració de la sessió (o un enllaç a la versió digital) per a les persones 

participants. 
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Tercer. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital corresponent, 

d’acord amb allò establert a l’article 24.3 del Reglament de Participació Ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Serra Solé 

Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Barcelona, 21 de gener de 2021. 

 


