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El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 26/05/2022, i sense perjudici de l'aprovació de
l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número PPL220057:

ASSUMPTE
Aprovació inicial del Pla de projecció internacional de Sant Boi de Llobregat 2021-2027
Número d'expedient M271/2022/000004

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Les ciutats han esdevingut peces clau en la resposta als grans reptes ecològics, socials i econòmics que enfronta la
humanitat i el planeta. El canvi climàtic, la crisi migratòria, les desigualtats socials, o la transició digital tenen una
dimensió innegablement urbana. Així queda recollit en les principals agendes globals aprovades durant la darrera
dècada, que interpel·len directament als governs locals com a actors claus per al seu assoliment. Destaquen en
aquest sentit els Acords de París pel Canvi Climàtic; l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible; i la Nova Agenda Urbana, que marcaran les polítiques globals urbanes de les pròximes dècades.
En el context europeu, les ciutats són considerades agents imprescindibles per implementar les polítiques europees
al territori. Això ha obert una oportunitat per als governs locals d’accés a finançament europeu per al
desenvolupament de projectes locals que estiguin alineats amb les prioritats de la Unió Europea. En aquest sentit,
tant el Marc Financer Plurianual 2021–2027 (que tradueix les prioritats polítiques de la UE en termes financers), com
el NextGeneration EU (l’instrument financer que sustentarà la recuperació a la crisi de la Covid-19) estableixen com a
prioritat el suport al Pacte Verd Europeu i les polítiques de transformació digital. A això cal afegir-hi el nou programa
“La UE per la salut”, que situa l’àmbit de la salut com una altra de les àrees d’acció prioritàries.
Per aquest motiu, Sant Boi de Llobregat no pot mantenir-se al marge de la resposta a reptes globals que li afecten
directament, i ha d’aprofitar aquest context d’interdependència entre el món local i el global per projectar-se a
l’exterior, amb l’objectiu de trobar aliats, recursos, i eines que li permeti encarar aquests reptes i traduir-los en
polítiques públiques que reverteixin positivament en la ciutadania de la ciutat.
La projecció exterior s’ha convertit, per tant, en una política pública necessària per atraure inversions, turisme,
cultura, i coneixement de forma eficient. Tanmateix, per tal d’aprofitar tot el potencial de la internacionalització per al
desenvolupament del territori, cal que aquesta respongui a una planificació estratègica, i que prengui en consideració
el model de ciutat que es vol projectar, així com les prioritats locals.
Això és precisament el que es planteja el primer Pla de Projecció Internacional de Sant Boi de Llobregat: dotar
d’estratègia unes actuacions que fa temps que es van duent a terme de manera reactiva, per tal de posicionar el
municipi en el mapa global i maximitzar els esforços que es fan en l’àmbit internacional.
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El pla s’estructura en dues parts: comença amb una anàlisi participada per l’equip tècnic, polític i agents del territori,
del punt de partida amb què Sant Boi enfronta el procés d’internacionalització; a continuació es presenta la visió i els
objectius generals que han de guiar l’actuació internacional de Sant Boi els anys vinents. El marc temporal (2021 –
2027) s’ha fet coincidir amb el del marc financer europeu que tot just encetem. Finalment, es detallen 13 objectius
específics i 46 actuacions concretes per assolir-los, estructurats en tres eixos sectorials (sostenibilitat, salut, innovació
social) i un eix transversal (governança).
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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 el Pla de projecció internacional de Sant Boi de Llobregat, pel qual es regirà l'acció
exterior de la ciutat durant el període 2021-2027. Aquesta estratègia està estructurada en tres eixos sectorials
(sostenibilitat, salut, innovació social) i un eix transversal (governança). Aquests eixos constitueixen la base a partir
de la qual es desenvolupen un conjunt de 13 objectius específics i 46 actuacions orientades a assolir-los.
SEGON.- Obrir un període d’exposició al públic durant un mes, per tal que s’hi formulin les aportacions i els
suggeriments que els actors del territori estimin oportunes.
Aquest acord es publicarà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Transcorregut el període d’exposició al públic el Pla de projecció internacional de Sant Boi de Llobregat
2021-2027 es considerarà aprovat definitivament si no s’hi formulen al·legacions, i en cas contrari seran elevades de
nou a aquest Ple per a la seva resolució.

PEU DE RECURS

La qual cosa es comunica, tot indicant 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 s'hi pugui exercir el que s'estimi procedent, de conformitat amb el
que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament:
Secretaria general
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 27/05/2022
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