Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Per l'expedient del departament gestor
Número d'expedient M271/UO220/2020/002
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 30/04/2020, i sense perjudici
de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PPL200051:
RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS:
L'Estratègia de Ciutat pel Sant Boi 2030 planteja un escenari de desenvolupament de la ciutat i de la
ciutadania que recull la visió concertada de diferents forces polítiques, alhora que incorpora les
prioritats detectades en els diferents processos participatius endegats .
El govern municipal està construint aquesta estratègia en coherència amb l'Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible formulats per l'ONU i amb l'Agenda Urbana de Catalunya.
Aquesta Estratègia de Ciutat està orientada per la visió de Sant Boi com un referent com a ciutat
metropolitana sostenible, saludable i cohesionada, creadora de noves oportunitats, especialment per
les generacions futures i per deu missions per fer-ho possible.
En coherència amb aquesta estratègia, el govern municipal es compromet a aprovar plans de govern
basats en aquesta Estratègia de Ciutat.
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D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,

ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Estratègia de Ciutat pel Sant Boi 2030. Aquesta estratègia de ciutat
està orientada per la visió de Sant Boi com un referent com a ciutat metropolitana sostenible,
saludable i cohesionada, creadora de noves oportunitats, especialment per les generacions futures i
per deu missions per fer-ho possible.
En coherència amb aquesta estratègia, el govern municipal es compromet a aprovar plans de govern
basats en aquesta Estratègia de Ciutat.
SEGON.- Obrir un període d’exposició al públic durant el mes de maig de 2020, per tal que s’hi
formulin les aportacions i els suggeriments que la ciutadania estimi oportunes .
Aquest acord es publicarà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província .
TERCER.- Transcorregut el període d’exposició al públic l'Estratègia de Ciutat pel Sant Boi 2030 que
ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament si no s’hi formulen al·legacions i cas
contrari seran elevades de nou a aquest Ple per a la seva resolució.
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La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .

Sant Boi de Llobregat, 5 de maig de 2020
Secretari General Accidental
Ramón López Heredia
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Signat electrònicament
RAMON LOPEZ HEREDIA
Secretari general accidental
Data 05/05/2020
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