REACTIVEM
SANT BOI
Pacte de Ciutat per un
nou impuls social i econòmic
de Sant Boi

Juliol 2020

Reactivem Sant Boi, Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic de Sant Boi

Exposició de motius
La crisi sanitària de la CoVid19 ha obert la porta a una crisi social i econòmica de grans
proporcions a escala global. També al nostre municipi, on les dades confirmen la greu ferida
ocupacional i la profunda precarització de les condicions de vida de moltes persones i
famílies.
L’impacte d’aquesta crisi serà profund i els seus efectes perduraran en el temps. Més
encara, obligarà a redefinir en molts sentits la vida en les ciutats i les prioritats dels governs
municipals.
Al mateix temps, mai com abans havíem pres tanta consciència del valor de la comunitat: al
llarg dels darrers dos mesos i mig, hem estat testimonis de com la suma d’esforços dels
agents socials i econòmics locals unida al sentit de la responsabilitat dels ciutadans i
ciutadanes han estat claus per combatre l’emergència sanitària i pal·liar els seus primers
estralls socials.
Alhora, les diferents forces polítiques del Consistori, en sintonia amb l’excepcionalitat del
moment, han posat de manifest la seva unitat d’acció i esperit de col·laboració, aprovant de
manera conjunta en el Ple Extraordinari del passat 17 d'abril una Declaració Institucional i
donant suport a la creació d’un fons de contingència com a primeres mesures per a fer front
a aquesta crisi. Aquesta voluntat d’acord i corresponsabilitat política amb la situació
d'excepcionalitat que viu la ciutat és un actiu molt valuós en aquests moments.
És necessari, però, fer un pas més per afrontar amb garanties una situació que només serà
reversible en la mesura que, com a ciutat, establim unes bases sòlides de benestar i
creixement per als propers anys. Apel·lem, en aquest sentit, al mateix esperit d’unió i
col·laboració entre la ciutadania i les diferents forces polítiques del consistori que va
permetre, en resposta a la greu crisi econòmica que va esclatar al 2008, la signatura al 2010
del Pacte Local per a la Inclusió i la Cohesió Social.
Volem fer aquest pas dotant-nos d’un instrument de consens, un Pacte de Ciutat per a un
nou impuls social i econòmic de Sant Boi, que tingui com a principal missió unir esforços
per a combatre conjuntament l’aprofundiment de les desigualtats que la crisi està provocant
i fer possible que les persones, les famílies, les empreses i comerços de la nostra ciutat
puguin refer el seu projecte vital.
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Principis rectors del pacte
Amb la signatura d’aquest pacte volem:
● Reconèixer el compromís que la ciutadania de Sant Boi, les entitats, els treballadors i

treballadores i les empreses han demostrat al llarg dels darrers mesos. I treballar
perquè aquest compromís esdevingui un valor permanent més enllà de
circumstàncies excepcionals.
● Voler ser responsables del nostre futur com a ciutat, voler ser capaços d’articular de

manera col·lectiva solucions i estratègies en clau de ciutat que donin resposta als
reptes del futur immediat reforçant el serveis a la ciutadania i garantint els seus
drets.
Aquest pacte es sustenta en els següents principis rectors:
● Un pacte obert i integrador que compti amb la participació activa i efectiva dels

agents socials i econòmics locals, la ciutadania i les organitzacions polítiques, la
comunitat acadèmica i científica i l’administració local. Es tracta d’aprofitar la força i
la intel·ligència col·lectiva i posar-les al servei del bé comú, és a dir, de mantenir i
reforçar l’ecosistema local que durant els darrers mesos ha contribuït a aixecar una
primera barrera de contenció contra els estralls de la crisi.
● Un pacte que ens instal·li en una lògica transformadora i proactiva mitjançant una

agenda compartida que, a partir de la identificació de diferents eixos d’actuació,
construeixi col·lectivament accions concretes que permetin resoldre l’actual crisi.
● Un pacte que enforteixi la resiliència de la nostra ciutat a través de la innovació i

l’aprenentatge obert com a generadors de noves oportunitats per a tothom.
● Un pacte coherent amb l’estratègia de ciutat i les seves 10 missions, alineades amb

els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.
● Un pacte ferm en els seus propòsits i alhora prou flexible com per poder adaptar-se i

afrontar els reptes d’una realitat en canvi permanent.
● Un pacte amb perspectiva de gènere i amb especial atenció a la diversitat social de la

nostra ciutat.
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Acords
Amb aquesta voluntat, els signants adopten els acords següents:
1. Desenvolupar el Pacte de Ciutat per a un nou impuls social i econòmic de Sant Boi
(endavant Pacte de Ciutat) a partir del treball col·laboratiu entre els diferents grups
municipals, els agents socials i econòmics de la ciutat, la ciutadania i les
administracions públiques.
2. Constituir el grup promotor del pacte, integrat pels membres de la Junta de
portaveus o representants de les respectives formacions polítiques, representants
dels agents socials i econòmics locals, entitats ciutadanes i representants de la
comunitat acadèmica i científica. Aquest nucli promotor té la missió d’impulsar el
desenvolupament del pacte, promoure-hi l’adhesió del màxim d’agents socials i
econòmics de la ciutat, consensuar els principals eixos d’actuació i fer el seguiment
de la seva implementació.
3. Definir i crear comissions de treball sectorials i multidisciplinars per als diferents
eixos d’actuació del pacte i els espais transversals de relació i treball necessaris, en
els que es podran integrar tots els agents que vulguin adherir-s’hi i compartir el seu
coneixement i experiència a partir d’una metodologia de treball basada en agendes
compartides, inclosos representants dels diferents grups municipals.
4. Habilitar un espai al web municipal en el que puguin fer aportacions als diferents
eixos de treball proposats aquelles persones santboianes o amb arrelament al
territori que ho desitgin.
5. Crear un observatori per mesurar, avaluar i fer el seguiment tant de l’impacte de la
crisi al municipi com de l'impacte de les mesures acordades i desenvolupades en el
pacte de ciutat a partir de diferents variables i indicadors econòmics i socials. Les
dades recollides per aquest observatori tindran un caràcter obert i es posaran al
servei de la presa de decisions i del conjunt de la ciutadania com a instrument de
transparència i socialització del coneixement.
6. Aconseguir el màxim suport institucional i la implicació dels diferents òrgans
supramunicipals i administracions en la consecució d’aquest pacte: Consell Comarcal
del Baix Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Govern de l’Estat i els organismes i institucions europeus
per tal d’obtenir recursos afegits per a la ciutat.
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Àrees d’actuació:
La voluntat del Pacte de ciutat per a un nou impuls social i econòmic de Sant Boi serà la de
donar resposta conjunta i efectiva als reptes i necessitats sorgits per l’impacte que la crisi
sanitària ha tingut a la nostra ciutat. Aquest impacte ha estat especialment visible en
l’esfera social i econòmica, i per tant, caldrà que el pacte contempli i centri el focus d’interès
en aquestes dues dimensions, l’econòmica i la social, des d’una perspectiva àmplia.
Dimensió social:
La crisi sanitària provocada per la covid19 ha tingut i tindrà un profund impacte en les
condicions de vida dels santboians i santboianes. La crisi social, conseqüència d’aquesta crisi
sanitària, pot posar en risc el grau de cohesió social de la nostra ciutat i incrementar les
desigualtats. Des del pacte es treballarà per defensar una ciutat cohesionada, igualitària,
inclusiva i equitativa.
Dimensió econòmica:
Encara és d’hora per veure la magnitud total de l’impacte que la paralització de l’economia,
forçada per la crisi sanitària, tindrà a la nostra ciutat, però sabem que la crisi econòmica com
a conseqüència d’aquesta paralització és i serà profunda, tant pel que fa a la destrucció de
teixit comercial i empresarial com a la pèrdua o precarització de llocs de treball a la ciutat.
Per això, des del pacte es treballarà per la reactivació de l’activitat econòmica i el treball
digne.
S’identifiquen inicialment quatre palanques de transformació transversals o elements
denominadors comuns per als diferents eixos sectorials:
La digitalització: incorporar a cada eix d’actuació del pacte mesures per a garantir el dret de
tota la ciutadania a l’accés i ús a la tecnologia per al seu desenvolupament personal i
professional i per a l’exercici dels seus drets en igualtat.
La innovació: cercar en tot moment noves maneres d’abordar els reptes identificats en cada
eix d’actuació del pacte per tal d'obtenir resultats veritablement transformadors.
La sostenibilitat: garantir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental en totes les
actuacions i iniciatives vinculades al pacte.
La salut i la cura: aquesta crisi sanitària ens ha demostrat el valor insubstituïble de la salut i
la necessitat de posar en valor la cultura de la cura. Per això el pacte contemplarà aquests
elements, que estan íntimament lligats a la nostra estratègia de ciutat, en la definició de les
mesures socials i econòmiques que s’acordin.
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Criteris per a la constitució del grup promotor del pacte
El grup promotor del pacte tindrà com a missió consensuar els principals eixos d’actuació,
impulsar el desenvolupament del pacte, concretar la metodologia de treball, promoure
l’adhesió del màxim d'agents socials i econòmics de la ciutat, definir i crear els grups de
treball necessaris i fer el seguiment i avaluació de la seva implementació.
Per fer-ho possible, el grup motor haurà de seguir els següents criteris:
Lideratge polític: estarà format per representants de les forces polítiques que composen el
consistori.
Operativitat: haurà de tenir un nombre de membres que faciliti el debat i la presa de
decisions.
Diversitat: hi hauran representants del sector social, econòmic (sindical, empresarial,
comercial i agrari), sanitari i educatiu.
Expertesa: es convidaran a participar a persones reconegudes del món professional i
acadèmic i expertes en les diferents àrees d’actuació.
Paritat: es vetllarà per garantir la paritat de gènere a la seva composició.

Sant Boi de Llobregat, 23 de juliol de 2020
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