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Sant Boi, Ciutat igualitària 
 
Prioritat: Que a Sant Boi tots els ciutadans i ciutadanes tinguin cobertes les 
necessitats bàsiques i es redueixi la desigualtat. Mesures 1-20. 
 
Mesura 2. Potenciar les ajudes per fomentar la rehabilitació d'habitatges i edificis i 
garantir-ne l'habitabilitat i l'accessibilitat. ADDICIÓ: Donar suport a projectes de 
masoveria urbana que rehabilitin habitatges antics i en desús fent aflorar nous 
habitatges i ajudant a la dinamització de zones més antigues o desafavorides.   
 
Mesura addicional 1: Renovar el Pla Local d’Habitatge, caducat des de 2012, per 
donar resposta a les necessitats actuals i posar les bases pel futur 
desenvolupament habitacional de la ciutat. 
 
Mesura addicional 2: Provocar la posada a lloguer dels pisos buits de les entitats 
bancàries, mitjançant les sancions i la pressió fiscal. 
 
Mesura addicional 3: Elaborar un cens de pisos buits, així com un cens de persones 
en situació d’emergència habitacional per tal de conèixer les necessitats de la 
població. 
 
Mesura addicional 4: Garantir que tots els habitatges, locals comercials i 
aparcaments d'habitatges construïts garanteixin l’accessibilitat i tinguin la 
possibilitat de comptar amb preinstal·lació domòtica. 
 
Mesura addicional 5: Desenvolupar programes per ajudar als propietaris o llogaters 
de locals comercials a l’adaptació d’aquests per garantir l’accessibilitat. 
 
Mesura addicional 6: Elaborar un inventari públic actualitzat d’habitatges 
accessibles. 
 
Mesura 3. Promoure plans d'ocupació amb especial atenció a persones aturades 
de llarga durada. MODIFICACIÓ: Posar en marxa programes de foment de 
l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat per als joves, adults amb fills a càrrec, 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones 
aturades de molt llarga durada. 
 
Mesura addicional 7: Apostar per plans d’ocupació vinculats a les empreses 
municipals, però en contacte amb el món empresarial de la ciutat, per poder donar 
continuïtat a les persones que s’hi acullin. 
 
Mesura addicional 8: Promoure mesures per fer aflorar l’economia submergida. 
 
Mesura addicional 9: Implantar un sistema d’ajudes o renta municipal per famílies 
amb infants sota el llindar de la pobresa 
 
Mesura addicional 10: Facilitar l’empadronament com a base a l’accés universal a 
l’assistència sanitària. 
 
Mesura addicional 11: Compactar la diversitat d’ajuts i prestacions existents en 
l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció integral de la 
persona. 
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Mesura addicional 12: Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la 
dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia 
submergida. 
 
Mesura 8. Reorientar i millorar la botiga solidaria, per a garantir la suficiència 
alimentaria de les persones més desfavorides. ADDICIÓ: Dotar de formació 
permanent als voluntaris i fer un treball amb les entitats i la ciutadania per a 
promoure el voluntariat. Obrir més dies, ampliant les franges horàries, per evitar 
les aglomeracions i així poder donar més i millor servei. 
 
Mesura addicional 13: Suport i coordinació de les accions comunitàries impulsades 
per les entitats socials de la ciutat. 
 
Mesura addicional 14: Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció 
i prevenció que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al personal 
públic, a les entitats, vetllant per la no desaparició del sistema sanitari dels 
adolescents. 
 
Mesura 11. Crear un carnet jove municipal ADDICIÓ: que ofereixi descomptes 
d'utilitat als joves fins als 30 anys per la compra a la ciutat d'alguns productes o 
serveis relacionats amb els joves, descomptes a activitats culturals a Sant Boi o 
descomptes d’accés a centres esportius de titularitat municipal o amb ajudes 
públiques (Can Masallera, L'Olivera, Pau Gasol, o Baldiri Aleu). 
 
Mesura 18. Obrir un pati d'escola de cada districte, els dies no lectius, per oferir 
als infants, els joves i les seves famílies un espai de trobada i de pràctica esportiva. 
ADDICIÓ: Contractar personal per tal de vetllar pel bon ús de les instal·lacions. 
Oferir més activitats en període no lectiu per tal de millorar la conciliació familiar.  
 
Repte addicional: Que la pràctica esportiva sigui un element de salut, 
integració, identitat i promoció de la ciutat.  
 
Mesura 19. Promoure els estils de vida saludables per a la ciutadania a través de 
la implementació de programes conjunts de promoció dels hàbits saludables i la 
pràctica esportiva. Moure aquesta mesura a dins del nou repte.  
 
Mesura addicional 15: Donar al Consell Municipal de l’esport la importància que té, 
com a òrgan consultiu i de decisió del món esportiu i associatiu de Sant Boi.  
 
Mesura addicional 16: Potenciar l’agenda esportiva que recull tota la informació dels 
actes que es realitzen des de l‘Ajuntament, o des de les entitats i associacions 
esportives de Sant Boi. En especial donar difusió i rellevància institucional a la 
participació dels clubs i esportistes del municipi en esdeveniments esportius 
internacionals de les seleccions catalanes reconegudes. 
 
Mesura addicional 17: Donar suport a les seleccions esportives catalanes en l‘àmbit 
esportiu i institucional, incentivant la participació dels esportistes santboians en les 
diferents modalitats. 
 
Mesura addicional 18: Desenvolupar una política de subvencions a les entitats 
esportives més justa i que s’adapti a les necessitats i programes esportius realitzats 
per les mateixes, sense afavorir a només algunes d’elles. En especial amb una clara 
bonificació d’aquelles que nodreixen les files dels seus equips professionals amb 
elements sorgits de l’esport base. 
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Mesura addicional 19: Fomentar l’ús del català en tots els actes esportius 
organitzats o a nivell de col·laboració (subvencions), tant per l’Ajuntament com per 
les entitats esportives, així com en la seva organització diària. 
 
Mesura addicional 20: Crear uns plans de promoció als espais públics —places, 
carrers, circuits de salut urbans, etc.- on es lligui l’activitat física i el coneixement 
del patrimoni natural, cultural i històric del municipi.  En aquest sentit, organitzar 
els actes esportius al carrer amb més participació de les entitats esportives, 
incentivant la seva col·laboració en l’organització de l’activitat. 
 
Mesura addicional 21: Tenir programes esportius per a persones amb discapacitats, 
treballats i consensuats amb les diferents entitats i associacions santboianes que 
treballen en aquest àmbit. 
 
Mesura addicional 22: Impulsar polítiques d’integració esportiva per als nouvinguts, 
facilitant la seva incorporació en el món esportiu i associatiu de Sant Boi. 
 
Mesura addicional 23: Potenciar i visualitzar l’esport femení, tant en la seva vessant 
escolar, de lleure, com en la federada o de competició. 
Mesura addicional 24: Manteniment i enfortiment de la xarxa d’equipaments 
esportius, així com pel manteniment de convenis de col·laboració i d’us 
d’equipament, entre les entitats i associacions esportives de Sant Boi i 
l’Ajuntament, apostant per models de cogestió més eficients que donin flexibilitat 
organitzativa a les entitats. 
 
Prioritat: Que els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi millorin 
significativament el seu nivell educatiu i tinguin més oportunitats per al 
seu desenvolupament Mesures: 21-32 
 
Mesura 24. ADDICIÓ: Reduir l’absentisme, la desafecció i l'abandonament 
prematur de l'educació i millorar les trajectòries educatives des de la primera 
infància fins a l' adolescència, especialment a famílies amb risc d'exclusió social. 
 
Mesura addicional 25: Millorar l’oferta d’activitats de lleure educatiu com a eina 
educativa i de cohesió, amb espais infantils de suport a les càrregues familiars. 
Aplicant una tarificació social en el preu de la matrícula. 
 
Mesura 26. Implicar les entitats i el voluntariat en l'assoliment de l'èxit educatiu 
(mestres jubilats voluntaris). ADDICIÓ: Els mestres jubiliats voluntaris seran una 
xarxa complementària de reforç puntual. 
 
Mesura addicional 27: Fomentar la implicació i la coresponsabilitat de la comunitat 
santboiana en el procés educatiu de les persones més joves, com per exemple amb 
els camins escolars. 
 
Mesura addicional 28: Fomentar les parelles ‘Des de l’experiència’ que permetin 
activitats formatives que afavoreixin el contacte entre professionals amb trajectòria 
i persones sense experiència. 
 
Mesura 32. MODIFICACIÓ: Garantir espais i horaris adequats per l’estudi, adaptar-
los a les necessitats dels usuaris depenent de l’època (com en períodes d’exàmens, 
vacances, nits). Buscar noves ubicacions per a sales d’estudi, evitant que 
comparteixin espai amb activitats docents o al costat d’altres equipaments de 
naturalesa sorollosa. 
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Mesura addicional 29: Donar suport a les iniciatives de defensa de la llengua a 
l’escola catalana, i a les entitats que la defensen. 
 
Mesura addicional 30: Revisar l’oferta actual de cicles formatius a Sant Boi per 
reclamar una major adequació als punts forts de la ciutat ( Sector sanitari, turisme i 
agricultura) que permetin incrementar l’oferta i fer-la més diversa i acotada a la 
realitat de la nostra ciutat, i de la demanda de professionals per part de les 
empreses. 
 
Repte: Que els drets socials i la dignitat de les persones quedin garantides.  
Mesures: 33-40.  
 
Mesura addicional 31: Potenciar la transversalitat de la perspectiva de gènere a 
partir d’instaurar a tot el personal dels ajuntament una cultura de compromís amb 
l’eradicació de la discriminació per raó d’identitat sexual (orientació sexual, 
expressió de gènere i identitat de gènere) fent formacions específiques. Consolidar 
un personal tècnic d’igualtat (agents d’igualtat). 
 
Mesura addicional 32: Elaborar un protocol contra l’assetjament per identitat de 
gènere, orientació sexual o expressió de gènere en l’àmbit laboral. 
 
Mesura addicional 33: Realitzar campanyes de sensibilització i prevenció contra 
l'homofòbia i la transfòbia o qualsevol altra discriminació per raó d'identitat de 
gènere, orientació sexual o expressió de gènere. Especialment en aquells espais 
que més es manifesten com són els centres escolars i els espais d’oci nocturn. 
 
Mesura addicional 34: Promoure l’educació específica a instituts en temàtiques 
LGTBI+. Fer xerrades i tallers sobre salut sexual incloent la diversitat sexual, 
bullying homòfob, etc. així com promoure xerrades a les AMPAs sobre estereotips 
de gènere i la diversitat sexual.  
 
Mesura addicional 35: Dinamitzar el teixit associatiu de temàtica LGTBI+. 
Assegurar la seva incidència en les polítiques municipals i la participació dels actors 
joves.  
 
Mesura addicional 36: Vetllar per tal que tant els ajuntament com els mitjans de 
comunicació del municipi ofereixin uns continguts i materials lliures de discriminació 
per motius d’identitat i expressió de gènere o d’orientació sexual, i que garanteixin 
una visibilitat normalitzada de totes les persones amb identitats sexuals LGTBI+ 
joves en l’esfera pública.  
 
Mesura addicional 37: Vetllar perquè els formularis i registres municipals 
contemplin la diversitat d’identitats de gènere i de famílies LGTBI+.  
 
Mesura addicional 38: Incorporar fons documental i narrativa LGTBI+ a les 
biblioteques municipals 
 
Repte addicional: que els drets i la dignitat dels animals també quedin 
garantits. 
La defensa dels drets dels animals i el seu reconeixement com una part més de la 
nostra societat és també una prioritat. Per això treballem per la creació d’una unitat 
municipal específica de benestar animal capaç de coordinar totes les actuacions 
relacionades amb: 
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Mesura addicional 39: Garantir el compliment de la llei de Protecció animal de 
Catalunya per evitar activitats i actuacions explícitament prohibides en aquesta per 
evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi 
una situació de risc. 
 
Mesura addicional 40: Implementar el desenvolupament d’una gestió ètica en el 
control de la fauna urbana i exòtica invasora , utilitzant mètodes incruents. 
 
Mesura addicional 41: Crear un espai específic per fauna urbana i exòtica no inclosa 
dins dels animals de companyia ni animals salvatges autòctons per garantir la seva 
seguretat en situacions de risc. on els ciutadans i les ciutadanes que trobin animals 
d’aquestes espècies en situació de risc els puguin adreçar amb la seguretat que 
seran tractat adequadament fins la seva recuperació, entrega a un centre de 
recuperació adient o entitat que es pugui fer càrrec.  
 
Mesura addicional 42: Crear un punt col·laborador de recollida per a fauna 
autòctona protegida en situació de risc on els ciutadans i les ciutadanes que trobin 
animals d’aquestes espècies en situació de risc els puguin adreçar amb la seguretat 
que seran tractat adequadament fins entregar-los a un centre de recuperació de 
fauna salvatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
Mesura addicional 43: Ampliar el Refugi Municipal d’animals de companyia (RMAC) 
com a mínim en tres vegades la seva mida actual per garantir un servei adequat 
tant als animals allà recollits com a les persones que en facin ús. 
 
Mesura addicional 44: vetllar per una bona gestió econòmica del RMAC que inclogui 
l’increment de convenis amb altres municipis del Baix Llobregat, per tal garantir  la 
 seva viabilitat. 
 
Mesura addicional 45: garantir la coordinació del voluntariat i l’existència d’una 
xarxa de voluntaris continuada en el temps independentment de l’empresa o entitat 
que desenvolupi la gestió del refugi municipal d’animals de companyia fer una bona 
coordinació del voluntariat animalista. 
 
Mesura addicional 46: desenvolupar un projecte  global i transversal, dissenyat a 
mig-llarg termini que garanteixi la seva continuïtat en el temps, adreçat a educar 
per a la convivència entre persones i animals i a promoure l’adopció i tinença 
responsables d’animals,. vinculant a aquest tallers educatius, activitats i campanyes 
al RMAC, a altres àrees adequades i a mitjans de comunicació.  
 
Mesura addicional 47: Vincular taller formatius al RMAC relacionats amb teràpies 
assistides amb animals, cuidador de nuclis zoològics, auxiliar tècnic de veterinària i 
altres similars. 
 
Mesura addicional 48: Crear un equip de voluntariat específic per participar en 
activitats relacionades amb teràpies i activitats assistides amb animals. 
 
Mesura addicional 49: Crear un programa específic municipal d’ajuda per a 
persones en una situació temporal o permanent que els impedeix garantir la cura 
adequada dels seus animals de família. 
 
Mesura addicional 50: Crear zones de coexistència entre persones amb animals i les 
que no en tenen. Això inclou desenvolupar projectes a les zones de l’entorn natural 
de la ciutat on no hi hagi risc per la fauna autòctona i els espais verds urbans. 
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Mesura addicional 51: evitar que als parcs urbans i zones comunes públiques pel 
lleure estigui prohibit el pas de gossos, i permetre que, tret a àrees sensibles  com 
per exemple les zones per a infants: sorrals, jocs etc,  els gossos amb les seves 
famílies puguin passejar i estar amb corretja per no discriminar a les persones que 
conviuen amb gossos ni dificultar la tinença responsable. per afavorir la convivència 
fer campanyes on es remarqui la importància de compartir l’espai.  
 
Mesura addicional 52: Canviar o transformar les activitats, actes, conferències, 
programes de ràdio, xerrades, etc. realitzades al municipi, i pagades o 
subvencionades amb diners públics, que comportin el menyspreu per la vida i el 
benestar animal, per unes d’altres que siguin ètiques.  
 
Mesura addicional 53: Posar en marxa una campanya per afavorir que es permeti 
l’entrada de gossos als establiments comercials. 
Mesura addicional 54: Permetre que aquells establiments de restauració que ho 
desitgin puguin admetre l’entrada de gossos als espais on no s’elaborin aliments.  
 
Repte: Que es garanteixi el dret universal a la cultura, posant especial 
èmfasi a la participativa i comunitària mitjançant l'impuls de programes 
per part de l'ajuntament, entitats i agents culturals. Mesures: 41-47 
 
Mesura 41. Introduir als centres educatius els ensenyaments artístics de manera 
curricular. ADDICIÓ: En aquest sentit, treballar amb la Generalitat per augmentar 
la oferta pel que fa al Batxillerat artístic a més IES de Sant Boi i apostar per la 
Formació Professional també en l’àmbit artístic. 

 
Mesura 42. Avançar en la recuperació de l’Ateneu Santboià com a punt de 
referència cultural de la ciutat. ADDICIÓ: Situar l’Ateneu Santboià com a element 
singular que ha de servir de motor de dinamització de la vida cultural i social de la 
ciutat. L’Ateneu Santboià ha de ser un espai d’ús cultural i social, basat en una 
gestió ciutadana participativa i sent part de la fórmula cultural de la ciutat.  
 
Mesura 43. Dinamitzar l'equipament dels Cinemes Can Castellet mitjançant 
actuacions i programes específics de divulgació cinematogràfica i audiovisual en 
general adreçats a tots els públics. ADDICIÓ: Fer que la programació dels cinemes 
Can Castellet no tingui només en compte la visió comercial, sinó també una vocació 
de servei. Singularitzar l’oferta davant la dificultat de competir amb altres cinemes 
del nostre entorn. En aquest sentit, programar sessions matinals infantils, 
pel·lícules en versió original, cinema independent, crear cicles temàtics amb 
especialistes per a fer conferències o la projecció d’esdeveniments esportius o 
musicals. Oferir l’espai als centres educatius per tal que hi puguin dur a terme 
activitats. També, garantir la presència del català en els termes que fixa la Llei del 
cinema de Catalunya. 
 
A continuació de les mesures 45 i 46 afegir les següents mesures:  
Mesura addicional 55: Donar suport als creadors locals de tots els àmbits, amb 
recerca i habilitació d’espais de creació i d’assaig, tot replantejant els usos dels 
equipaments municipals.  
 
Mesura addicional 56: Vincular la cultura amb l’eix estratègic de la salut mental, 
incentivant l’establiment d’un centre d’Artteràpia. 
 



  Grup Municipal 
  Pl. de l'Ajuntament, 1 
  08830 Sant Boi de Llobregat 
  santboidellobregat@esquerra.org 
  936351200 / Extensió 454 
     
Mesura addicional 57: Revitalitzar l’oferta museística, amb la renovació permanent 
de continguts. Tant del museu de la ciutat, com dels centres d’interpretació del riu 
a Can Julià i del paisatge a Sant Ramon. 
Mesura addicional 58: Oferir a les escoles de la ciutat, un paquet variat d’activitats 
lligades a la cultura popular catalana: tallers amb instruments tradicionals, 
sardanes, balls populars, jocs tradicionals. 
 
Mesura addicional 59: Catalogar els elements patrimonials de la ciutat i divulgar-
los. Declarar Béns Culturals d’Interès Local els elements més rellevants per tal de 
donar-los el tractament i la projecció que es mereixen.  En aquest sentit, mantenir 
el patrimoni en les condicions adequades, evitant la seva degradació com passa en 
alguns indrets, com ara les Termes Romanes.  
 
Repte: Que Sant Boi sigui una ciutat més cohesionada, participativa i 
compromesa amb la justícia social i la solidaritat. Mesures: 48-51. 
 
Mesura 49. Reforçar el Servei de Mediació Comunitària per tal de desenvolupar la 
mediació restauradora i la prevenció de conflictes mitjançant la formació i 
sensibilització ADDICIÓ: amb la col·laboració i coordinació del diferents cossos de 
seguretat municipals. 
 
Mesura 50. Promoure la resolució pacífica de conflictes i l´educació en valors per 
millorar la convivència. ADDICIÓ: Crear un pla local, elaborat tan pel SMMC com 
per la policia i/o mossos d´esquadra dirigit a escoles, instituts, casals i entitats;  i 
centrats en definir i desenvolupar quines han de ser les eines bàsiques per poder 
gestionar, prevenir i resoldre els conflictes.  
 
Mesura addicional 60: Implicar la ciutadania en les polítiques de seguretat amb la 
creació del Consell Municipal de Prevenció, més enllà de la Junta Local de 
Seguretat participativa. Aquest consell estaria obert a la participació d'escoles, 
associacions de tot tipus, entitats, veïns, etc. per tal d'analitzar les diferents 
problemàtiques que es puguin detectar al municipi. Mantenir la participació 
ciutadana en la Junta de Seguretat Local. 
 

Sant Boi, Ciutat amable 
 
Prioritat: Que la ciutadania de Sant Boi gaudeixi d'un espai públic net, 
segur, sostenible i saludable. Mesures: 52-61     
 
Mesura 55. Millorar les mesures preventives d´autoprotecció i intervenció davant 
riscos. ADDICIÓ: Definir el tractament de les emergències i la prevenció en el marc 
de les juntes locals de seguretat, d’acord amb un concepte integral de servei a la 
ciutadania. Elaborar un pla on es pugui definir i desenvolupar quines han der ser 
aquestes mesures preventives.  
 
Mesura 57. Reduir l’accidentalitat actuant urbanísticament en els trams amb mes 
concentració d´accidents ADDICIÓ: mitjançant l´elaboració de un pla local que 
permeti millorar aquells trams urbanístics més susceptibles d´accidents amb 
l´objectiu de millorar la seguretat viaria.  
 
Mesura 58. Potenciar la tasca comunitària i la figura policia de barri ADDICIÓ: com 
 a element vertebrador de la bona  convivència al municipi. Dotar a la policia de 
proximitat i als  agents cívics de contingut a la seva tasca, informant i divulgant les 
ordenances municipals de civisme municipal. 
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Mesura addicional 61: Crear i/o actualitzar protocols d’actuació de la policia local 
pels incidents més habituals garantint la homogeneïtzació de les actuacions. 
 
Mesura addicional 62: Implantar el programa Comerç segur a tots els comerços de 
Sant Boi, per tal de poder conèixer l’abast real dels petits furts que es produeixen 
als establiments. 
 
Mesura addicional 63: Fer que la policia local passi de manera regular pel parc 
agrari, garantint la seguretat al territori agrícola. 
 
Mesura addicional 64: Vetllar per tal que les places d’aparcament reservades a 
minusvàlids tinguin un ús correcte i es sancioni el mal us de la targeta 
d’aparcament per part dels conductors. 
 
Prioritat: Que la ciutadania sigui corresponsable tant del seu entorn com 
de la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus. Mesures: 62-64 
 
Mesura 62. Promoure la participació activa i el consens de tots els sectors de la 
societat en l'elaboració de plans i programes de caire ambiental (residus, energia, 
soroll o telefonia mòbil) per minimitzar l'impacte negatiu al medi i a tercers, sense 
afectar el funcionament adient de la ciutat. ADDICIÓ: és necessària la difusió, cal 
que els plans arribin a tota la ciutadania, per col·lectius i franges d’edat. 
 
Mesura addicional 65: Reorganitzar de la recollida selectiva: resituant contenidors, 
fent porta a porta en alguns barris, concretant hores de recollida per evitar 
acumulacions i millorant la recollida orgànica als barris de muntanya.  
 
Mesura addicional 66: mantenir informada a la ciutadania sobre els projectes medi 
ambientals que afecten al territori i el seu estat abans de (com per exemple: la 
planta de Biomassa, les torres d'alta tensió...) 
 
Repte: Que Sant Boi sigui un referent a l'Àrea Metropolitana pel seu entorn 
natural com actiu de ciutat i de qualitat de vida. Mesures: 65-67 
 
Mesura 65. Convertir Sant Boi en un municipi de referència, pel que fa a l'educació 
per a la sostenibilitat, potenciant la xarxa d'equipaments ambientals i consolidant 
un programa ampli i divers d'activitats, que afavoreixin la participació de la 
ciutadania. ADDICIÓ: Per aconseguir-ho, desenvolupar el Pla de gestió de l’entorn 
natural que inclogui, amb una visió global i planificada, el tractament i actuacions 
necessàries de manteniment i conservació, així com actuacions puntuals de millora i 
d’usos.    
 
Mesura addicional 67: Creació d’un coixí verd al voltant de la ciutat que faci de 
coixí entre les zones urbanes i els espais naturals i agrícoles. La ciutat no pot 
acabar bruscament i trobar-se en contacte amb espais que necessiten certa 
protecció com poden ser zones agrícoles o espais naturalitzats. Els sectors de La 
Parellada, la Riera de Can Soler o la vall de Santa Bàrbara serien una mostra 
d’aquests espais que cal preservar. 
 
Mesura addicional 68: Convertir l’Anell verd en el veritable vincle d’unió entre tots 
els equipaments ambientals, no només físicament, sinó dins un relat que expliqui la 
diversitat de la ciutat. Establir un Pla d'equipaments mediambientals i de gestió 
d'aquests que tingui un objectiu comú. Pensament dels equipaments en xarxa, de 
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manera que un equipament complementi l’altre, evitant l'actual funcionament de 
programes independents.  
 
Mesura 66. Potenciar l'ús públic de l'entorn natural tot afavorint-ne la conservació 
i millora així com la convivència entre els seus usuaris i usuàries. ADDICIÓ: 
 Potenciar altres llocs de l’entorn natural menys coneguts per la ciutadania per tal 
d'evitar la concentració a St. Ramon i Riu. Crear accessos al Riu i Muntanya des 
d’altres barris de la ciutat, com per exemple des de Cooperativa- Molí Nou. 
 
Mesura addicional 69: Assegurar i protegir La Marina davant de noves 
infraestructures o  construccions. També protegir-la d'usos no desitjats, 
contaminacions de sòl, talls de camins d'accés als camps que utilitzen els pagesos, 
etc.  
 
Mesura 67. Desenvolupar projectes "singulars", com la reintroducció d'activitats i 
oficis tradicionals, per fomentar la recuperació i biodiversitat del medi natural i la 
prevenció d'incendis. ADDICIÓ: Elaborar un projecte integral amb objectiu de 
conjunt que determini quins son aquests projectes "singulars", i quines activitats i 
oficis volen recuperar-se o fomentar, ja que en el cas dels pastors ja existeixen. 
 Impulsar la gestió de la biodiversitat animal dins els terrenys agraris per facilitar 
la presencia de depredadors i desenvolupar accions sostenibles i humanitàries que 
garanteixin l’equilibri entre la fauna existent i l’activitat agrària. Assegurar que la 
recuperació de la biodiversitat es disposarà dels recursos econòmics necessaris per 
poder-se mantenir i gestionar, especialment si pensen en noves plantacions. 
 
Mesura addicional 70: Manteniment i difusió del patrimoni de pedra seca, com a Bé 
Cultural d’Interès Local. 
 
Mesura addicional 71: Treballar per la desconnexió progressiva de la xarxa 
elèctrica dels equipaments municipals, començant pels ambientals, que han de ser 
exemplificadors. Instal·lar sistemes d’energies renovables per garantir la seva 
autosuficiència. Treballar també per estendre aquesta desconnexió a la xarxa 
d’enllumenat públic. 
 
Mesura addicional 72: Soterrar les línies elèctriques aèries del municipi, amb 
especial impuls al trasllat de la central de la FECSA. Oposició frontal a qualsevol 
nova línia aèria que pugui plantejar-se en el futur, com la connexió amb la línia de 
Molt Alta Tensió (MAT). 
 
Repte: Que la ciutadania de Sant Boi percebi la proximitat com un valor 
clau i real de l'acció municipal. Mesures: 68-72 
 
Mesura 68. Continuar apropant l'acció de govern a la ciutadania mitjançant el 
projecte "Alcaldia als Barris". ADDICIÓ: Dotant-la dels recursos i la capacitat 
d’intervenció necessàries dur a terme actuacions i seguiment des de la proximitat. 
 
Mesura 69. Potenciar l'OMAP per oferir una atenció de qualitat, més eficaç i més 
satisfactòria per a la ciutadania. ADDICIÓ: Complint amb els terminis de resposta, 
així com en la facilitació de la informació especifica demanada, evitant la sobre 
informació.  
 
Mesura addicional 73: Fer publica l’agenda d’alcaldia i de les regidories de govern, 
per donar a conèixer a la ciutadania en que s'està treballant.  
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Repte: Que la ciutadania incrementi la confiança en els seus representants 
i en l'administració. Mesures: 73-79 
 
Mesura 73. Assegurar el principi de transparència i dret a la informació dels 
ciutadans i ciutadanes, entitats, associacions i empreses. ADDICIÓ: especialment 
en temes que afecten al conjunt de la ciutadania com el Pla Director Urbanístic a la 
zona de la PARELLADA.  
Mesura 74. Millorar les formes de comunicació i de rendició de comptes a la 
ciutadania en relació al què fem i als resultats que obtenim. ADDICIÓ: Establint una 
dinàmica permanent d'audiències públiques. 
 
Mesura addicional 74: Treballar per uns pressupostos participatius, mitjançant 
mecanismes deliberatius més enllà de la possibilitat de fer al·legacions abans dels 
pressupostos inicials.  
 
Mesura 77. Impulsar la tarificació social dels preus públics per tal d'ajustar-los a la 
situació social i econòmica de la ciutadania. ADDICIÓ: En aquesta línia, fer la 
revisió cadastral de l’IBI i ajustar el quocient fixat per l’Ajuntament per tal que sigui 
un impost més equitatiu. Treballar, mitjançant les bonificacions, per adaptar-lo a la 
renda de les famílies.  
 
Mesura 79. Gestionar de manera òptima els recursos humans municipals i vetllar 
per un clima laboral que afavoreixi un bon servei a la ciutadania. ADDICIÓ: En 
aquest sentit, aprimar el personal directiu per tal d'adaptar-lo a les necessitats 
reals. A més, oferir formació permanent als treballadors, així com possibilitats de 
promoció interna. 
 
Mesura addicional 75: Transformar estructural de l’empresa pública de serveis, per 
aconseguir que tingui excel·lència en la gestió i la qualitat dels serveis, guanyant 
transparència especialment en les contractacions de personal.  
 
Mesura addicional 76: Replantejar el paper que ha de tenir l’empresa municipal 
CLAUS. 
 
Mesura addicional 77: Reforçar la direcció política dels càrrecs electes sobre els 
professionals de la gestió pública. 
 
Mesura addicional 78: Dotar de recursos la Ràdio pública per tal que pugui 
modernitzar-se i esdevenir, així, un referent informatiu i d’entreteniment de la 
ciutadania. 
 
Mesura addicional 79: Fer del Viure Sant Boi una revista que parli sobre la ciutat, i 
no només sobre l’Ajuntament. Garantir les informacions públiques imprescindibles, 
però donar protagonisme, sobretot, a les entitats i als veïns que construeixen la 
ciutat dia a dia. 
 
Mesura addicional 80: Incorporar el clausulat social en les contractacions públiques, 
per tenir en compte elements com les condicions laborals o la responsabilitat social 
i mediambiental de les empreses amb les quals treballa l’administració. 
 
Mesura addicional 81: Assegurar que les obres i serveis als que s’atorguen llicències 
municipals acompleixin la normativa d’accessibilitat i no discriminació. 
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Mesura addicional 82: Promoure que tots els agents que gestionen serveis i/o 
espais d’ús púbic aportin informació sobre el grau d’accessibilitat dels mateixos, a 
través de les webs i vies de contacte. 
 
Repte: Que la ciutadania tingui més implicació i protagonisme en la 
transformació col·lectiva de la ciutat. Mesures: 80- 86 
 
Mesura 80. Repensar el funcionament dels canals, òrgans i espais de participació 
actuals i fomentar noves formes de participació més flexibles, dinàmiques i obertes 
a la ciutadania. ADDICIÓ: Fer un Pla de promoció i reforçament del teixit associatiu 
que ha d’esdevenir l’eix bàsic del desenvolupament comunitari de la ciutat.  
 
Mesura addicional 83: Fer dels consells sectorials i de barri veritables espais de 
presa de decisions conjunta entre administració i ciutadania. Garantir que les 
decisions que s’hi prenen s’eleven als òrgans polítics i de gestió corresponents, per 
tal que es portin a terme les polítiques que defineixin.  
 
Mesura addicional 84: Convertir el consell de ciutat en un espai realment 
representatiu de la ciutat, per tal que esdevingui el principal òrgan d’intervenció 
política de la ciutadania sobre les grans decisions de ciutat. Donar un paper molt 
important a les entitats, però també a persones individuals mitjançant una selecció 
aleatòria voluntària entre la ciutadania.  
 
Mesura 83. Incrementar la presència de nous perfils socials i sectors en processos 
de participació ciutadana. ADDICIÓ: En aquest sentit, incloure representants 
d’organitzacions de persones amb discapacitat als òrgans de participació que 
existeixin amb els que la discapacitat tingui una vinculació directa. 
 
Mesura addicional 85: Revisar la política de subvencions a les entitats per fugir del 
clientelisme. Donar suport a projectes concrets de les entitats que reverteixin en la 
ciutat, i no només en els associats a l’entitat en qüestió.  
 
Mesura addicional 86: Sotmetre les subvencions que s’entreguin per a la realització 
d’obres o projectes de construcció, infraestructures i serveis al requisit previ 
d’acreditació del compliment de la legalitat sobre accessibilitat. 
 
Mesura addicional 87: Després de la mesura 86: Singularitzar els equipaments 
municipals perquè no tots ells facin la mateixa funció, sinó que cadascun aporti un 
valor afegit diferent. Així, evitarem la sobreexplotació d’uns i la infrautilització 
d’altres, convertint-los en més eficients. 
 
Mesura addicional 88: Modificar  de manera negociada el Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), per fer l’administració més oberta, transparent i accessible. 
Garantir la participació de la oposició en el govern de la ciutat amb capacitat de 
proposar mocions  per debatre al ple municipal sobre qüestions que instin al govern 
municipal a actuar. 
 
Mesura addicional 89: Facilitar l’accés per part de la ciutadania a la informació que 
es posa a debat al Ple Municipal abans que aquest es porti a terme, així com 
 facilitar la intervenció d’entitats i veïns al Ple Municipal. 
 
Repte Addicional: per una mobilitat sostenible i cohesionadora 
La manera en què la gent es mou per la ciutat, ja sigui a peu o en diferents mitjans 
de transport, també és un element que influeix en la cohesió social i no només en 
el desenvolupament econòmic.  
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Mesura addicional 90: Afavorir un urbanisme pensat per la mobilitat interna a peu 
(la majoritària dins la ciutat), així com en bicicleta. Continuar amb l’ampliació de les 
voreres per circular sense impediments amb cotxets de nens o per a persones amb 
discapacitats. 
 
Mesura addicional 91: Dissenyar uns recorreguts verds/arbrats i zones de descans 
dins la ciutat per a bicicleta i vianants. Facilitar la seva connectivitat amb la xarxa 
de camins rurals. 
 
Mesura addicional 92: Garantir que l’adquisició de nou material rodant sigui 
accessible i treballar per la renovació progressiva d’aquell que no ho sigui, de 
manera que tots els santboians puguin accedir al transport públic. Fomentar 
l’ampliació del transport porta a porta per persones amb discapacitat. 
 

Sant Boi, Ciutat Emprenedora 
 
Prioritat: Que Sant Boi disposi d'una estratègia de desenvolupament urbà 
per fer una ciutat atractiva i generar activitat econòmica. Mesures: 87-96 
 
Mesura addicional 93: En relació amb la mesura 87, preveure els aparcaments per 
a cotxes i camions necessaris a la nostra ciutat, tot cercant el seu emplaçament 
adequat, alliberant sòl dins la ciutat, així com els aparcaments necessaris de 
ciclomotors, motos, bicicletes, i zones de càrrega i descàrrega, i tenint també en 
compte la situació dels contenidors de les deixalles. 
 
Mesura addicional 94: Reprendre les negociacions amb el Ministeri de Defensa i 
amb la Generalitat per desenvolupar el Protocol d'Intencions entre el Ministeri de 
Defensa i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre  l'Aquarterament de Santa 
Eulàlia, signat al 2011, que permeti el trasllat de la Caserna i la recuperació del seu 
espai per a l'ús ciutadà. Un cop aconseguit l'espai, realitzar un nou procés 
participatiu que adapti les conclusions de l'anterior a la realitat i a les necessitats de 
la nostra ciutat del dia d'avui. 
 
Mesura 89: SUPRESSIÓ. Desenvolupar conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya la zona de La Parellada, amb espais d'equipaments, zones verdes i 
habitatges, fent compatibles la diversitat d'usos i la connexió amb els barris veïns, 
el riu i el parc agrari. 
 
SUBSTITUCIÓ PER: Garantir la zona de La Parellada com un espai de transició entre 
el nucli antic i l’espai no construït del riu i el Parc Agrari, on es pugui practicar 
esport o passejar. Protegir la façana històrica de la ciutat, tal i com recomana la 
carta del paisatge del Delta del Llobregat. 
 
Evitar la innecessària construcció d'habitatges, hotels o centres comercials sota el 
paraigües de la diversitat d'usos. Sant Boi compta actualment amb 1.500 
habitatges buits, i amb unes zones comercials prioritàries, dins de la ciutat, pel 
comerç de proximitat, que no són compatibles amb el desenvolupament del Pla 
Director Urbanístic a l’àrea de la Parellada.  
 
Mesura addicional 95: Garantir l'absoluta transparència dels projectes urbanístics i 
les requalificacions de terrenys i mantenir comunicació amb la ciutadania per no 
actuar d'esquenes als dels santboians. 
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Mesura 90. Tancar l'espai urbà de la ciutat actuant als entorns de la Riera Can 
Soler i Can Gavarrot. SUBSTITUCIÓ PER: Definir els límits municipals i crear espais 
de transició entre la Ciutat i l’entorn (Riera de Can Soler, Can Gavarrot, La 
Parellada...) 
 
Mesura 91. Millorar els espais lliures i zones verdes del municipi per al seu bon ús i 
aprofitament, amb criteris de sostenibilitat i potenciant la recuperació de la 
vegetació característica del nostre entorn. ADDICIÓ: Fer difusió dels valors dels 
jardins municipals històrics (Torre del Sol, Marianao). 
 
Mesura 93. Facilitar la mobilitat a peu, mitjançant la supressió de barreres 
arquitectòniques, la millora de l'estat i amplada de les voreres, l'embelliment de 
l'espai urbà, tot garantint la seguretat del vianant. ADDICIÓ: Potenciar els espais 
emblemàtics de la Ciutat, els eixos urbans amb enjardinament. 
 
Mesura 94: Potenciar l'ús de la bicicleta per als desplaçaments quotidians dins la 
ciutat, ampliant la xarxa de carrils bici i vies ciclables, millorant la intermodalitat i 
l'accés a municipis veïns, així com a l'entorn natural i agrari. ADDICIÓ: Elaborar 
un pla estratègic de la bicicleta, amb participació ciutadana, que planifiqui una 
xarxa de connexió dels barris, els centres de treball i els equipaments i que, al 
mateix temps, faciliti la connexió amb els municipis del nostre entorn de manera 
més directa.  
 
Mesura addicional 96:  Convertir aquells carrers on no es possible la creació de 
carrils bici segregats nous en ciclo carrers, on la part central de la calçada està 
pintada  amb unes ratlles vermelles com a carril bici per donar prioritat a la 
bicicleta. Això fa que el ciclista circuli pel mig del carrer i no faci servir la zona 
reservada als vianants augmentant la seva seguretat i visibilitat.  
 
Mesura addicional 97: Establir un punt de cessió/lloguer de bicicletes, en 
col·laboració amb entitats de la ciutat, a l’espai del riu. 
 
Mesura 96: Treballar conjuntament amb l'AMB per millorar el servei i la xarxa 
d'autobusos del nostre municipi, tant pel que fa a freqüències com itineraris; i 
treballar amb altres administracions per augmentar i impulsar nous modes i 
infraestructures de transport públic per millorar la nostra connexió amb el territori 
metropolità i regional. ADDICIÓ: garantir una bona comunicació amb els polígons 
industrials. Treballar perquè totes les línies que connecten Sant Boi amb altres 
ciutats arribin a tots els barris. 
 
Repte: Que Sant Boi sigui una ciutat més competitiva capaç d'atraure 
inversions i retenir el consum local. Mesures: 97-99 
     
Mesura 97: Impulsar el comerç de proximitat, urbà i de qualitat, amb la creació i 
consolidació del principals eixos comercials de la ciutat, treballant conjuntament 
amb l'Associació de comerciants i veïns, impulsant accions de dinamització i 
promoció de la ciutat. ADDICIÓ: Evitant el desenvolupament de centres comercials 
fora del nucli urbà que constitueixin una amenaça pel comerç de proximitat.  
 
Mesura 99: SUBSTITUCIÓ: Millorar l'urbanisme comercial, actuant i transformant 
l'espai públic per tal de potenciar els eixos comercials de la ciutat, des de l’eix 
central (Mercat deSant Jordi - Mercat de la Muntanyeta) fins als eixos comercials de 
proximitat dels diferents barris de Sant Boi. Treballar per a la creació d’entorns de 
connectivitat entre eixos, amb l a unió entre barris a partir de l’eix central amb el 
Centre Històric a través del carrer Jaume I; i amb el barri Marianao a partir del CAP 
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Montclar i el nou Mercat de la Muntanyeta. Establir un projecte integral del carrer 
Francesc Macià i Lluis Pasqual Roca com a eix de centralitat comercial, tal i com 
marca el Pla de Comerç obert 2020, treballat per les associacions de comerciants i 
assumit per tots els partits polítics que vam concòrrer a les eleccions municipals de 
2015.  
 
Repte: Que Sant Boi sigui una ciutat facilitadora per a la implantació 
d’empreses amb capacitat de generació d’ocupació digna. Mesures: 100- 107 
 
Mesura 100. MODIFICACIÓ: Generar i atreure activitat econòmica d'alt valor 
afegit que afavoreixi la creació d'ocupació  dinamitzant el teixit productiu situat a la 
carretera C-245. 
 
Mesura 101. Millorar els polígons industrials i orientar el tipus d'activitat 
econòmica ADDICIÓ: per tal que afavoreixi la creació d'ocupació i aporti més valor 
afegit. En aquest sentit:  
 

1. Elaborar un Pla integral per als polígons industrials, que parteixi 
d’una diagnosi dels espais que hi ha buits actualment i de les 
possibilitats que poden oferir. 

 
2. Garantir una bona connectivitat a la banda ampla dels polígons 

industrials, per afavorir l’arribada de noves empreses. 
 

3. Treballar per crear un pol d’indústria agroalimentària, que aprofiti la 
proximitat del Parc Agrari i l’utilitzi per a generar activitat en sectors 
com el conserver o el de productes envasats, entre d’altres. 

 
4. Promoure la segmentació d’algunes naus industrials per tal de poder-

hi acollir indústries més petites però amb més valor afegit, de sectors 
com ara les noves tecnologies, o la recerca i el desenvolupament, 
entre d’altres. 

     
Mesura 103. Donar suport i acompanyament a iniciatives d'implantació o creació 
d'empreses. ADDICIÓ: Crear la figura del Gestor Comercial, que acompanyi a un 
emprenedor en l’obertura d’un nou establiment o en la redefinició del seu comerç; 
 crear un programa de gestió de locals buits i l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques comercials, tal i com estableix el Pla 2020. 
 
Mesura 106. Desenvolupar i impulsar accions específiques per afavorir el turisme 
de proximitat, posant en valor el nostre entorn natural, patrimonial i cultural. 
Alhora millorar el nostre posicionament a la comarca i a l’àrea metropolitana, com a 
destí turístic familiar. ADDICIÓ: En aquest sentit:  
 

1. Treballar en la tematització de l’estació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, que mostri als viatgers els elements de què disposa la 
nostra ciutat, tant de l’àmbit natural com del patrimonial i històric. 
Utilització de l’edifici de l’estació com a punt d’informació turística. 

 
2. Potenciar el turisme vinculat al senderisme, a partir de promocionar 

l’anell verd, el Camí Ral o l’enllaç santboià amb el Camí de Sant 
Jaume, entre d’altres. 

 
3. Potenciar el turisme vinculat al patrimoni cultural i històric, a través 

del reforç del nostre paper en rutes d’àmbit supralocal com la Ruta 
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1714, o de la vinculació amb elements del modernisme que tenim 
propers, treballant conjuntament amb Ajuntaments veïns. 

 
4. Generar ofertes d’oci cultural relacionades amb el nostre patrimoni 

cultural, històric i natural, buscant ofertes integrades que permetin a 
les persones que vinguin, gaudir de l’entorn, però també passejar 
pels nostres carrers, comprar a les nostres botigues i menjar als 
nostres restaurants. 

 
5. Ser presents a totes les fires i congressos on hi puguem aportar algun 

element identificatiu de la nostra ciutat, per tal de posar en 
coneixement del nostre entorn les grans capacitats que tenim. 

 
6. Promoure el manteniment i la creació d'itineraris agroturístics.  

 
Repte addicional: Aprofitar el potencial del Parc Agrari, no només en clau 
ambiental i de preservació de l’entorn, sinó també per a fer polítiques de 
dinamització del sector agrari, com a niu d’oportunitats i de creació de 
llocs de treball. En aquest sentit:  
 

1. Desenvolupar el planejament municipal tenint present la conservació de 
l’espai agrícola per habitant amb la finalitat de garantir una producció de 
qualitat i proximitat per a tota la ciutadania.  

 
2. Desenvolupar ordenances municipals que regulin els aspectes territorials i 

urbanístics de l’espai agrícola per a la seva protecció.  
 

3. Desenvolupar ordenances municipals que donin suport i regulin els aspectes 
de comercialització i distribució de la producció agrària. 

 
4. Incloure la compra de producte agrari de proximitat dins les clàusules 

administratives dels concursos públics de càtering que donin servei públic. 
 

5. Impulsar l’oferta de producte agrari de proximitat als mercats  municipals 
sedentaris o no i altres comerços especialitzats. 

 
6. Promoure actuacions que puguin ser un pol d’atracció per a la indústria 

agroalimentària.  
 

7. Dur a terme accions que fomentin el manteniment de la pagesia i la 
incorporació de noves persones (nova pagesia) per garantir la continuïtat de 
l’activitat agrària: 

 
8. Impulsar la formació permanent agrària per a persones en actiu al sector i 

persones aturades. 
 

9. Impulsar activament programes PTT (Programes de transició al treball) i 
especialment PFI (Programes de formació i inserció) adaptats a les 
necessitats del  sector agrari de la zona.  

 
10. Fomentar la creació de Parelles Agràries, és a dir formades per una persones 

jove amb una persona amb experiència agrària (pagesa). 
 

11. Sol·licitar la implantació de Cicles Formatius al municipi relacionats amb el 
sector agrari. 
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12. Fomentar la creació d’un Espai de promoció, assessorament, formació i 
dinamització de la pagesia. 

 
13. Fomentar la creació d’un Banc de terres agràries per ampliar i/o reorganitzar 

explotacions existents, i per a la creació de noves explotacions per a la nova 
pagesia.  

 
14. Promoure l’activitat agroramadera compatible amb la legislació del Parc 

Agrari Baix Llobregat.  
 

15. Crear una xarxa d’horts urbans a territori urbà que permetin substituir l’ús 
de terreny agrari amb aquesta finalitat. 

 
16. Elaborar conjuntament amb altres administracions un Pla d’actuació de 

camins rurals i xarxa de reg que inclogui actuacions de manteniment i 
millora. 

 
17. Assegurar no malmetre recursos (com l'aigua) per tenir una infraestructura 

de reg per canals ("filloles i regadores") on hi manca inversió  àmbit 
econòmic  

 
18. Assegurar i protegir el Parc Agrari Baix Llobregat  davant de noves 

infraestructures o construccions. També protegir-la d'usos no desitjats, 
contaminacions de sòl, talls de camins d'accés als camps que utilitzen els 
pagesos, robatoris etc.  

 
19. Difondre els productes de proximitat cultivats a Marina. 

 
 

 

 


