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1.- INTRODUCCIÓ
El Pla de Ciutat 2012-2015 és el compromís polític i públic del mandat del consistori
per als propers quatre anys . El document recull la visió comú i les estratègies de
desenvolupament consensuades que l’ajuntament de Sant Boi durà a terme per
millorar la nostra ciutat i la qualitat de vida de tots els santboians i les santboianes. En
la seva formulació definitiva incorpora els aspectes més rellevants de les aportacions
fetes tant per les forces polítiques que li donen suport com per la ciutadania en els
diferents processos participatius que s'han dut a terme.
El Pla de Ciutat 2012-2015 es centra en la identificació dels aspectes prioritaris i les
estratègies a seguir per aconseguir els objectius desitjats amb la perspectiva dels
quatre anys de mandat. Per tal de fer-lo operatiu cada any s'elaborarà un Pla
d'actuació municipal en el qual es programaran les accions i objectius anuals en base
als diferents escenaris pressupostaris.
Aquest doble concepte de planificació comporta dues novetats respecte als plans dels
anteriors mandats: en primer lloc la decisió de fer realista la planificació estratègica
adequant-la a les necessitats d’una realitat canviant i en segon lloc la d’alinear tota
l’acció municipal cap a l’assoliment conjunt i transversal de les prioritats del Pla.

2.- CONTINGUT DEL PLA DE CIUTAT
El Pla es centra en donar resposta a tres grans prioritats per al nostre municipi. Per
fer realitat aquestes prioritats s’han plantejat 10 compromisos o finalitats els quals
es despleguen en un total de 33 objectius estratègics on ha incidit principalment la
valoració feta per l’Equip de Govern de les aportacions ciutadanes rebudes durant el
procés participatiu.

3.- PRIORITATS DEL PLA DE CIUTAT
Recuperació econòmica i ocupació
En l’actual context de crisi, hem d’estar atents a totes les oportunitats. No partirem des
de zero, sinó que aprofitarem els punts forts de la ciutat, com ara la relació amb la
salut mental, per crear activitat econòmica i nous llocs de treball.
Cohesió social
Treballarem per una ciutat socialment equilibrada, capaç d’atendre més que mai les
necessitats de les persones més vulnerables. Apostem per la redistribució dels
recursos, per la convivència i per la justícia social com a valors irrenunciables.
Qualitat democràtica
Fonamentarem les nostres polítiques en la transparència i el rigor, en la complicitat
amb tots vosaltres, en l’exercici honest dels valors essencials de la democràcia i en
fer-vos protagonistes actius dels assumptes públics.
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4.- COMPROMISOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PLA DE CIUTAT
1. Projectar la ciutat i els seus eixos estratègics (salut mental, entorn natural i
patrimoni cultural) i enfortir les relacions externes de col·laboració
Des de 2007, Sant Boi ha apostat per ser una referència pel que fa a la salut mental.
Aquesta aposta de llarg recorregut ja ha donat importants fruits, com el nou Hospital
General. Cal donar continuïtat a aquesta feina amb noves iniciatives, com la
instal·lació a la ciutat de la seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Així podrem
atreure inversions cap a Sant Boi i crear ocupació en un sector emergent com el de
salut. Treballarem perquè el Parc Agrari sigui un motor econòmic i farem del nostre
patrimoni cultural un element de projecció exterior.
Objectius estratègics relatius al compromís 1:
1.1 Millorar la posició de Sant Boi com a referent de docència, recerca,
coneixement i atenció en salut mental
1.2 Fer del nostre patrimoni cultural i natural un element de projecció exterior
de qualitat que refermi la nostra identitat
1.3 Millorar la visibilitat, coneixement, sensibilització i impacte de la política de
cooperació internacional i agermanaments

2. Promoure la innovació del sector empresarial i comercial per millorar
l’economia local i generar ocupació
Hem de contribuir a reactivar l’activitat econòmica en l’actual situació de crisi i pèrdua
de llocs de treball. Per aconseguir-ho durem a terme un pla de millora dels polígons
industrials, que inclourà mesures per facilitar l’obertura de nous negocis. També
donarem un nou impuls al comerç local mitjançant accions com la remodelació del
Mercat de la Muntanyeta o la potenciació dels eixos comercials per tal que comprar a
Sant Boi sigui més còmode i agradable. El Fòrum empresarial i el Fòrum del comerç
seran dos punts de trobada imprescindibles per propiciar aquest impuls.
Objectius estratègics relatius al compromís 2:
2.1 Aconseguir que es generi ocupació mitjançant l’acompanyament a les
empreses del municipi en el seu creixement i projecció exterior
2.2 Aconseguir que es generin noves iniciatives empresarials i acompanyar les
persones emprenedores per tal que facin realitat el seu projecte
2.3 Millorar el nivell de competitivitat i la innovació entre el sector empresarial
de la ciutat, optimitzant els usos i la gestió dels polígons industrials i del Parc
Agrari.
2.4 Potenciar la formació per l'ocupació i la seva vinculació al món empresarial i
als sectors estratègics de la ciutat
2.5 Millorar el comerç local potenciant els eixos comercials i el comerç urbà de
proximitat, i afavorint una oferta comercial de qualitat
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3. Treballar per la qualitat de la ciutat, fent-la més segura, sostenible i
accessible i potenciar el transport públic
Tornarem a prioritzar l’aparcament i la circulació, dues de les principals preocupacions
ciutadanes. Posarem en marxa els aparcaments públics Baldiri Aleu i Joventut i en
farem un altre a la plaça de la Generalitat. Veurem atesa una reivindicació històrica
gràcies a la construcció de la nova variant entre l’autopista C-32 i el cinturó del Litoral,
que ens farà oblidar les cues de la Parellada. Continuarem vetllant per la qualitat de
l’espai públic als barris. La millora de les línies d’autobús, el seguiment de la nova R3
de Rodalies i de la possible arribada del metro seran també les nostres prioritats.
Objectius estratègics relatius al compromís 3:
3.1 Millorar el nivell de qualitat, accessibilitat, sostenibilitat, manteniment i
neteja de l’espai públic
3.2 Millorar la vertebració de la ciutat mitjançant el desenvolupament dels
diferents sectors urbanístics i treballar per la millora de les infraestructures de
transport públic, els accessos i les vies de comunicació
3.3 Millorar la situació de l’aparcament a la ciutat
3.4 Millorar la mobilitat de la ciutat, potenciant el transport públic urbà i
interurbà i els desplaçaments a peu i en bicicleta
3.5 Millorar la seguretat i el civisme en l'espai i la via pública

4. Preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental de les
activitats de la ciutat
L’entorn natural és un dels potencials de Sant Boi. Obrirem l’Anell Verd, actualment en
fase de construcció, perquè sigui més fàcil passejar per la natura, a peu o amb
bicicleta, sense sortir del municipi. Completarem la xarxa d’equipaments ambientals de
la ciutat amb la creació del nou Centre d’Interpretació del Riu a la masia de Can Julià.
Treballarem per una ciutat cada com més sostenible prenent mesures per a l’estalvi
energètic, l’ús d’energies renovables (com l’energia solar) i la reducció de l’emissió a
l’atmosfera de gasos contaminants.
Objectius estratègics relatius al compromís 4:
4.1 Conservar i mantenir l’entorn natural i la seva connexió amb els espais
verds urbans així com promoure un us més cívic
4.2 Reduir l’impacte mediambiental de l’activitat de la ciutat i augmentar
l’eficiència en el consum energètic
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5. Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de
la seva vida i vetllar per a la millora de l’oferta educativa
L’educació i el coneixement han de ser el gran motor de transformació per guanyar el
futur. Per aquest motiu, impulsarem la millora de la qualitat en totes les etapes
educatives (tant pel que fa als edificis com pel que fa als serveis) i consolidarem
L’Olivera com a centre de referència per a la formació permanent i universitària. El
projecte UNED Sènior aproparà els ensenyaments universitaris a la gent gran. Durem
a terme polítiques específiques per millorar les condicions de vida i l’autonomia dels
diferents grups d’edat.
Objectius estratègics relatius al compromís 5:
5.1 Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament integral
d’infants i adolescents, així com el suport a les famílies com a primer entorn de
socialització
5.2 Incrementar les opcions d’accés a l’educació i la igualtat d’oportunitats
5.3 Augmentar els nivells d’emancipació i les oportunitats de desenvolupament
dels projectes vitals dels i les joves

6. Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la
igualtat i la inclusió de tothom
L’any 2010, la ciutat va signar un pacte col·lectiu que té com a objectiu prevenir i
combatre els factors que causen exclusió social. Fer realitat els compromisos d’aquell
pacte és una de les nostres grans prioritats. Gestionarem la diversitat, farem més
fermes les bases de la convivència, atendrem les situacions de dependència i
treballarem per incrementar la igualtat d’oportunitats entre gèneres, minimitzant els
caos de violència masclista i millorar la conciliació en els famílies. Vetllarem per la
seguretat en l’espai públic.
Objectius estratègics relatius al compromís 6:
6.1 Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte
en el marc d’una ciutadania diversa
6.2 Limitar la incidència dels factors desencadenants d’exclusió social així com
augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat
6.3 Millorar l’autonomia personal i l’atenció en situacions de dependència
6.4 Incrementar el nivell d’igualtat entre gèneres i d’empoderament de les
dones, així com millorar la conciliació dels temps personal, familiar, laboral i
comunitari
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7. Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura, al lleure, l’esport i la
salut
Accedir a la cultura, gaudir del temps de lleure, mantenir un nivell adient d’activitat
física i tenir bona salut són elements indispensables del benestar humà. Treballarem
per afavorir-los a la ciutat. Redactarem el projecte de l’Ateneu Santboià. Impulsarem
nous projectes d’oci. Posarem en marxa la piscina i el poliesportiu de Casablanca.
Vetllarem perquè es faci efectiu el compromís de construir centres de salut a
Cooperativa i Marianao. Promourem que els valors de la cultura, el lleure i l’esport
impregnin la nostra vida comunitària.
Objectius estratègics relatius al compromís 7:
7.1 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
7.2 Augmentar el nivell de pràctica esportiva i d’activitat física entre grups
socials i poblacionals diversos
7.3 Aconseguir una millora dels recursos i serveis sociosanitaris de la ciutat i
dels valors i comportaments associats a la salut

8. Generar un nou model de polítiques locals d'habitatge des d’una lògica
social
En vista de la situació de l’economia i dels sector immobiliari, centrarem les polítiques
d’habitatge a facilitar-ne l’accés a les persones amb més dificultats econòmiques. Els
nostres principals reptes per a aquest període són finalitzar la construcció dels
habitatges amb protecció pública del Saló Central i dur a terme diverses promocions
d’habitatge “dotacional” per a joves i gent gran. Fomentarem la rehabilitació, el lloguer i
l’intercanvi d’habitatges entre particulars.
Objectius estratègics relatius al compromís 8:
8.1 Millorar l’estat de manteniment dels edificis d’habitatges i el seu nivell
d’accessibilitat
8.2 Incrementar les opcions d’accés a l’habitatge
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9. Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i
responsable i un govern en xarxa
La ciutat, sempre propera a les persones, és el millor escenari per mostrar la
importància dels valors democràtics de la comunitat. Estimularem aquests valors a
Sant Boi: les llibertats, la transparència, l’honestedat, la participació, el rigor, el
compromís de retre comptes. Oferirem eines per facilitar la implicació en els afers
públics. Tothom hi té un paper a jugar, perquè la ciutat és responsabilitat de tots els
ciutadans i totes les ciutadanes que en formen part.
Objectius estratègics relatius al compromís 9:
9.1 Incrementar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir generar un
associacionisme amb un major nivell de solidesa, viabilitat i corresponsabilitat
9.2 Reforçar les polítiques de participació ciutadana, per fer-la més
corresponsable, continuada i transformadora
9.3 Aconseguir una major corresponsabilitat de la ciutadania i els agents
econòmics millorant la defensa i garantia dels seus drets i l’acompliment dels
seus deures

10. Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l’Ajuntament
generant confiança amb la ciutadania
Se’ns ha reconegut com un Ajuntament modern i eficaç, però encara ens queda molt
per fer. Serem, cada cop més, una administració del segle XXI. Promourem la
innovació. Millorarem l’eficàcia de la gestió. Farem un salt endavant en l’ús de les
noves tecnologies i de les xarxes socials. Ens aproparem als problemes reals de les
persones i apostarem per afavorir una relació de més confiança. Portarem a la pràctica
el Codi Ètic i en farem el seguiment. L’austeritat i l’eficiència marcaran la nostra
manera de fer.
Objectius estratègics relatius al compromís 10:
10.1 Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en la seva
organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC
10.2 Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor
atenció, informació i comunicació
10.3 Millorar l’eficiència en la gestió del pressupost garantint la prestació de
serveis de qualitat a la ciutadania
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