
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostes a les intervencions presencials 

Sessió informativa del procés de participación – 15 setembre de 2022 

 

 

 

 

 

 



 
 

Respostes a les intervencions presencials 

Sessió informativa del procés de participación – 15 setembre de 2022 

1 

Persona que fa la intervenció 

L.A Zárate 

Pregunta o comentari realitzat 

Donada la situació climàtica i energètica i la densitat de la població actual de Castelldefels, 
crec que no es pot perdre (ni per requalificació, ni de cap altre manera) ni UN SOL metre 
quadrat verd (zona verda no edificable) de la ciutat. 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Respecte la densitat de població actual, Castelldefels és un dels municipis amb menys 
densitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tal com es pot veure en l'Avanç del PDU 
Metropolità.  
La densitat de la major part dels barris està per sota els 200 Habitants/Ha i només en alguns 
punts molt concrets del centre de la ciutat es superen els 750 Habitants /Ha.  
En els barris de Montmar i Bellamar la densitat es situa al voltant de 40 Habitants/ha.  
Compartim la visió de la necessitat de limitar el creixement de la població per la situació 
climàtica i energètica, per això el document proposa la reducció d'una gran superfície de 
terrenys urbanitzables, que avui en dia encara són legalment susceptibles d'edificació. 
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Persona que fa la intervenció 

NS/NC 

Pregunta o comentari realitzat 

Comenta: A mi el que em sobra és el moderador-economista, que fa perdre el temps per 
evitar que la gent participi. 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Recollim la seva opinió. 
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Persona que fa la intervenció 

C.Von Klopmann 

Pregunta o comentari realitzat 

No se ha contestado sobre el plazo en que el ayuntamiento debe contestar con su proyecto 
inicial al Área Metropolitana 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Si es refereix a la redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità - PDUM -  aquest és un pla 
que abarca -i per tant haurà de ser validat- pels 36 municipis de l'Area Metropolitana  i que 
actualment es troba en fase de redacció per procedir a la seva aprovació inicial.  Aquest 
PDUM fa un seguit de propostes i dona les directrius bàsiques per posteriorment elaborar el 
Pla d'Ordenació Urbanístic Metropolità, que tindrà un caràcter normatiu i substituirà el vigent 
PGM de 1976. De moment no hi ha data prevista per a l'aprovació inicial del PDUM. 
En aquest sentit, la Modificació del PGM que s'ha presentat per part de l'Ajuntament de 
Castelldefels comparteix les mateixes estratègies per al territori que el PDUM, pel que es pot 
considerar la Modificació de PGM com un "avançament" del les estratègies del PDUM. 
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Persona que fa la intervenció 

J.Puig Voltas 

Pregunta o comentari realitzat 

Quines garanties tenim que els partits que surtin després de les eleccions continuaran el 
procés de participació i tot això quedi en no res? " 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

L'objectiu del procés de participació ciutadana és incorporar totes les propostes tècnicament 
viables al Pla. Algunes d'aquestes propostes, per la seva naturalesa, es podran incorporan a la 
Modificació del PGM i d'altres seran propostes de caràcter social i comunitari sobre 
necessitats i usos de la ciutadania a llarg termini que s'incorporaran en un document paral·lel. 
Donat que el Pla té un recorregut que supera aquesta legislatura, el contingut dels 
documents es traslladarà al proper consistori i als següents, que decidiran sobre la seva 
continuïtat i la seva execució progressiva al llarg dels futurs anys. 
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Persona que fa la intervenció 

M.Roca Gernilla 

Pregunta o comentari realitzat 

No entenc aquesta sessió. Volen que fer reunió per barris i ens expliquen que es farà en cada 
un. Que si volen que participem realment, fer-ho de veritat 
 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

La voluntat de l'Ajuntament de Castelldefels és comptar amb l'opinió de tota la ciutadania i 
per això s'obre aquest procés participatiu per construir una mirada conjunta, que prioritzi 
l'interès col·lectiu. Tota la fase d'obertura cap a la ciutadania es durà a terme en base a 
trobades territorials i trobades sectorials i podreu consultar el calendari de les trobades a 
l'apartat  "Trobades" de la Plataforma Participa 311 Castelldefels. 
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Persona que fa la intervenció 

C.A. Pinar Garcia,   

Pregunta o comentari realitzat 

Quiere saber si se expondran planos urbanísticos en grande y físicamente (ya que tal y como 
se han presentado dice que no son accessibles a todas las personas). También a valorar en la 
siguiente reunión si se hará nueva sesión informativa, e informar a la 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En les sessions de participació s'exposaran els plànols i documents físicament en gran tamany 
i s'explicarà el contingut del projecte per tal que sigui comprensible per a tota la ciutadania. 
Pel que fa a una possible segona sessió informativa, va quedar descartada donat que el llistat 
d'espera va ser molt reduït. 
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Persona que fa la intervenció 

C.Von Klopmann., de l’Associació de Veïns de Ca n'Aimeric. 

Pregunta o comentari realitzat 

Volia preguntar el termini de la participació ciutadana, si no està més limitat perquè no es 
solapi amb els plans que elabora l’AMB 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

El termini de participació ciutadana en relació a la Modificació de PGM (Eixos Verds)  es 
preveu començar durant la tardor de 2022 i no té límit temporal per a la seva finalització. 
Donat que és un procés que preveu moltes trobades, el calendari de participació s'extendrà 
durant varis mesos. L'aprovació inicial del PDUM Metropolità, que cal consensuar amb els 36 
municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona, encara no s'ha fet i de moment es 
desconeix quan estarà aprovat. De qualsevol manera, és d'interès municipal que ambdós 
dcouments, que es desenvolupen en parlal.lel, siguin compatibles entre si. 
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Persona que fa la intervenció 

A.Callent 

Pregunta o comentari realitzat 

Es pot canviar el nom del projecte, ja que considera que són carrers asfaltats que connecten 
zones verdes, i això no s’adequa amb el títol del projecte, doncs no son camins o vies verdes. 
Es podria canviar? 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Si bé actualment aquests eixos són vies asfaltades, el projecte proposa que s'adeqüin als nous 
criteris de renaturalització,  degut a un canvi de paradigma en la concepció de l’espai públic.  
Tal com explica la memòria del document, es preveu que els futurs projectes de 
reurbanització dels vials seguixin els següents criteris:                                                                  
• Es procurarà la obtenció de la màxima superfície sense pavimentació a base d’un escocell 
corregut des de l’inici fins al final del nou eix, d’amplada variable en funció de la secció de 
l’eix, i només interromput pels accessos actuals a garatges de les parcel·les existents. 
• S’afavorirà la retenció i infiltració d’aigua de pluja reconduint-la a SUDS, pous de graves o 
cel·les estructurals, per garantir la seva permanència al lloc. 
• Els paviments seran permeables amb la utilització de sòls estructurals.  
• S’afavorirà la qualitat agronòmica del sòl, entenen que de la seva qualitat dependrà el futur 
de la vegetació a implantar i per garantir el seu màxim creixement i salut.  
Aquestes estratègies ja s'estan portant a terme a molts municipis de Catalunya amb aquest 
mateix nom, i parteix de la convicció que les persones han de ser les protagonistes de l'espai 
públic, fent ciutats més caminables i millor connectades. No és incompatible amb l'existència 
de camins o vies verdes, que és un altre concepte referit a sòls rústics. 
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Persona que fa la intervenció 

F. Molero Perez 

Pregunta o comentari realitzat 

Ha sentit parlar que al carrer Juan de la Cierva es faran pisos de protecció oficial. Ara hi ha un 
parc públic molt utilitzat pels nens, a vegades es fa servir com a heliport i creu que a 
Castelldefels no fan falta pisos, ja que no hi hauria prou 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

La zona a la que es refereix està inclosa dins un àmbit de Modificació puntual del PGM, 
aprovat l'any 2007. Aquest Pla, entre altres, proposa la construcció d'habitatge destinat a 
protecció oficial i dotacional, així com el manteniment d'una gran part d'espai lliure que ha de 
garantir el manteniment de l'ús públic que actualment té la Plaça d ela Música, tot millorant 
les seves condicions d'accessibilitat i condicionament com a plaça. Tot i que aquest àmbit no 
s'inclou dins del pla que s'està discutint, l'Ajuntament és conscient dels usos que actualment 
es porten a terme en aquest espai fins ara lliure d'edificació i així, no es planteja fer cap 
intervenció fins que no s'hagin reubicat temporlament els usos actuals en espais del voltant 
d'iguals o millors condicions. És interessant el comentari sobre la necessitat d'habitatge, ja 
que obre el debat sobre la necessitat de reequilibrar el territori per tal que tots els barris 
contribueixin solidàriament a pal·liar la falta d'habitatge assequible al municipi. 
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Persona que fa la intervenció 

M.Prieto de l’AAVV Gran Via Mar 

Pregunta o comentari realitzat 

Proposa que seria un bon final de tot el procés, que es pogués fer una votació, consulta o 
referèndum per l'aprovació de les propostes plantejades. 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

L'Ajuntament ha previst aquest procés participatiu com un procés deliberatiu amb la 
ciutadania, amb un doble objectiu: recollir les propostes de millora ciutadanes per enriquir el 
Pla en la recerca de l'interès col·lectiu i en segon lloc, per generar espais d'interlocució que 
ens permetin compartir la informació que tenim cadascun dels agents. Cal tenir en compte, 
però, que la competència per a l'aprovació del document és el Ple Municipal i la Generalitat 
de Catalunya.  No obstant, es transmetrà la proposta al nivell polític per tal que sigui 
valorada. 
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Persona que fa la intervenció 

N.Cervera 

Pregunta o comentari realitzat 

Pregunta si a la zona de l'Esplai hi ha previst fer alguna cosa, ja que està en molt mal estat.  
La gent de la platja no té cap transport públic per arribar al centre del municipi. 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En relació a la zona de l'Esplai i resta de terrenys situats a l'est del Canal Olímpic, seran 
objecte de regulació mitjançant el  Pla Director Urbanistic Metropolità, actualmenten 
redacció. Aquest Pla, de caràcter supramunicipal, definirà l'ús aquests terrenys i el viari  de 
connexió amb la resta del municipi i  el municpi de Gavà.  Pel que fa al comentari sobre la 
manca de transport públic al barri de la Pineda, és interessant el comentari ja que planteja la 
necessitat de repensar la ciutat per tal de fer-la més equilibrada, millor connectada i 
socialment més cohesionada. Es recull la necessitat i es tractarà en les sessions que es faran 
sobre el Pla de Mobititat del municipi. 



 
 

Respostes a les intervencions presencials 

Sessió informativa del procés de participación – 15 setembre de 2022 

1 

Persona que fa la intervenció 

E.Martin 

Pregunta o comentari realitzat 

Diu que a l'Avda Pineda no hi va haver cap tipus de participació.  
Volia saber com s’avaluarà tot el procés de participació si hi haurà una consulta ciutadana per 
validar la proposta, ja que és un pla molt ambiciós. Com s'avaluarà, quin equ 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Per l'Avda Pineda sí que hi va haver un procés participatiu inclòs dins el Pla de Mobilitat del 
municipi, amb una sessió específica per al barri de La Pineda. La proposta de pacificar 
aquesta Avinguda va sorgir, justament, del procés participatiu.  
Pel que fa als mecanismes d'avaluació: el procés de participació compta amb 
l'acompanyament de diferents professionals en matèria de participació i urbanisme. Estaran 
presents a les diferents fases, inclosa l'avaluació i el retorn, per tant, es preveu poder valorar 
el procés. 
Per últim, pel que fa a la consulta ciutadana, tal i com s'ha dit a la resposta de la pregunta de 
l'AV Gran Via Mar: L'Ajuntament ha previst aquest procés com un procés deliberatiu amb la 
ciutadania, amb un doble objectiu: recollir les propostes de millora ciutadanes per enriquir el 
Pla en la recerca de l'interès col·lectiu i en segon lloc, per generar espais d'interlocució que 
ens permetin compartir la informació que tenim cadascun dels agents. Cal tenir en compte 
però que la competència per a l'aprovació del document és el Ple Municipal i la Generalitat 
de Catalunya. No obstant, es transmetrà la proposta al nivell polític per tal que sigui valorada. 
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Persona que fa la intervenció 

P.Sanroman de l’Assocació ATAC 

Pregunta o comentari realitzat 

Comenta que no és el primer procés de participació de la ciutat, n'hi va haver un sobre els 
pressupostos que no va acabar en res. En els darrers anys hi ha hagut agressions importants 
al medi ambient: Olla del Rei, Parc del Castell, C 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En relació als Processos Participatius a la Ciutat, és cert que s'han realitzat diversos processos 
en el passat. Arrel dels processos realitzats entre els anys 2016 i 2018,  es van portar a terme 
diferents projectes que es poden consultar a la pagina web municipal, en el següent enllaç: 
https://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_Participacio_Consultes.asp 
Respecte la resta de preguntes, les respostes es troben al document de contestació conjunta 
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Persona que fa la intervenció 

F. Associació ATAC 

Pregunta o comentari realitzat 

Pregunta si les intervencions que ha fet l'Ajuntament a El Castell o a l'Olla del Rei són del 
mateix estil que les que es proposen fer ara. 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

Eixos Verds, és una proposta nova. Confiem en que es farà un bon procés participatiu i que 
amb les aportacions ciutadanes, millorarem el redactat inicial d'aquest esborrany. 
Les actuacions anteriors a les que es referix van ser actuacions de desenvolupament de 
planejaments aprovats fa anys, de les que potser la ciutadania no en tenia coneixement. Ara 
tenen l'oportunitat de participar en la  planificació de les properes actuacions, aportant 
suggeriments que es tindran en compte a l'hora de definir les actuacions futures. 
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Persona que fa la intervenció 

A. 

Pregunta o comentari realitzat 

observa contradiccions entre el que es diu i el que es fa.  
Es presenta un projecte que es diu que s'inicia ara de zero, però ha anat a la Generalitat a 
sotmetre's, amb una ordenació detallada. Darrere el missatge de conservació dels eixos ve 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En tractar-se d'una pregunta que requereix una resposta llarga i argumentada, aquesta 
pregunta ha estat recollida a un document explicatiu que penjarem en els propers dies. 
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Persona que fa la intervenció 

D.Paredes 

Pregunta o comentari realitzat 

Comenta que és veí de Canyars i es mou en bicicleta i li sembla bé que es facin nous carrils 
bici. De quina manera el procés participatiu podrà controlarà si els objectius acordats es 
compleixen? El mateix amb Av desl Pins 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

El sistema de seguiment de les aportacions ciutadanes es farà a través de la Plataforma 
Participa311, on es podrá veure en tot moment l'estat de les propostes. Es constituirà una 
Comissió de Seguiment, i finalment, es realitzarà l'Avaluació de tot Procés. 
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Persona que fa la intervenció 

M. Costa 

Pregunta o comentari realitzat 

diu que el títol del projecte no és correcta, ja que no són urbanitzacions, són barris. Li 
preocupa la demografia: hi ha 12Km2 de terme municipal, i 70.000 habitants, més els  que 
venen a l'estiu, arribant a una densitat de 8.300Hab/km2 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En tractar-se d'una pregunta que requereix una resposta llarga i argumentada, aquesta 
pregunta ha estat recollida a un document explicatiu que penjarem en els propers dies. 
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Persona que fa la intervenció 

J. R.Arias, del barri de la Pineda 

Pregunta o comentari realitzat 

li sembla molt bé la idea dels eixos, però les vies que depenen de la Generalitat (C-31, Avda 
Canal Olímpic) com es poden decidir pels habitants de Castelldefels? 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

La redacció de la Modificacio de PGM i la redacció del PDU Metropolità van temporalment i 
tècnicament en paral·lel i comparteixen les mateixes estratègies per al territori. El PDUM, en 
principi,  ha estat treballat amb responsables de les principals infraestructures del país, les 
quals alhora hauran d'informar el Pla al llarg de tota la seva tramitació. Un cop aprovats els 
documents, caldrà buscar complicitats, subvencions i compromisos per tal que s'executin les 
obres previstes en els plans. Les actuacions que es proposen al document són de 
comptetència exclusivament municipal, encara que efectivament, necessiten actuacions 
d'altres administracions per acabar de completar el model. L'Ajuntament es compromet a 
traslladar les propostes que es derivin del procés participatiu i afectin a altres Aministracions. 
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Persona que fa la intervenció 

J. Puig Voltas de l’Associació Ca n'Aimeric 

Pregunta o comentari realitzat 

quines garanties tenim que els partits que surtin després de les eleccions continuaran el 
procés de participació i tot això quedi en no res? 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

El resultat del procés de participació que ara s'inicia formarà part del document de 
planejament que s'ha d'aprovar incialment al Ple Municipal, i en principi, qualsevol equip de 
govern hauria de tenir en compte el resultats del mateix a l'hora de validar la seva aprovació 
pel Ple, en representació dels ciutadans. 



 
 

Respostes a les intervencions presencials 

Sessió informativa del procés de participación – 15 setembre de 2022 

1 

Persona que fa la intervenció 

P.Edamann 

Pregunta o comentari realitzat 

En el projecte hi ha 130.000m2 de requalificació, dels que 60.000m2 estan situats entre Can 
Jové i El Pozo (vores del Garraf) fins a quin punts els ciutadans volen dir que no volen 
aquestes claus 18? 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

S'obre aquest procés participatiu amb l'objectiu de recollir propostes de millora, d'escoltar la 
veu ciutadana, i de posar l'accent en el bé comú. L'Avanç de planejament proposa completar 
la trama urbana en aquests punt d'arribada al Garraf, reduïnt una gran superfície de terrenys 
urbanitzables, i delimitar definitivament el sòl urbà amb un límit clar i segur en front al risc 
d'incendis. Aquestes intervencions  s'han de justificar en base a l'interès genral i donant 
compliment a le legislació urbanística i ambiental, pel què juntament al la ciutadania es pot 
trobar la millor solució d'ocupació de sol i d'integració de l'edificació proposada. Pot 
consultar també el document de resposta conjunta. 



 
 

Respostes a les intervencions presencials 

Sessió informativa del procés de participación – 15 setembre de 2022 

 

1 

Persona que fa la intervenció 

R.Sanahuja 

Pregunta o comentari realitzat 

el projecte parteix d'una proposta que va estar penjada a la OATAA (Generalitat), respecte la 
qual les Associacions van presentar al·legacions, i volia saber si han arribat a l'Ajuntament i 
quina resposta es pensa donar a aquests escrits. Hi h 

Resposta per part de l’Ajuntament de Castelldefels 

En tractar-se d'una pregunta que requereix una resposta llarga i argumentada, aquesta 
pregunta ha estat recollida a un document explicatiu que penjarem en els propers dies. 


