
comissió proposta CLASSIFICACIÓ REALITZACIÓ INTEGRADA A L'ACCIÓ

impuls econòmic Adaptació parkings públics i comunitaris Destacada per implementar 4.4. Sant Boi com a centre de distribució i mobilitat del 

vehicle elèctric

formació digitalització Escola oficial d'idiomes i xarxa per millorar 

ensenyaments d'idiomes a escoles i instituts

Destacada per implementar 5.2 Espais de formació contínua i flexible adaptats al context 

actual", ja que la creació d'una escola oficial d'idiomes depèn, 

formació digitalització Acabar amb la bretxa digital: wifi, recollida aparells 

informàtics, formació famílies (multi proposta)

Destacada per implementar  6.6. Capacitació de personal referent de diferents espais 

(escoles, entitats, etc) com a orientador per facilitar la 

tramitació electrònica de certs tràmits

impuls econòmic El valor de la Proximitat Curt termini 1.2. Reforç del valor de la proximitat: Campanya de compra 

al teixit comercial urbà i productes KM0 (inclou 1.10)

impuls econòmic Creación de comercios de proximidad a través de 

ropa de segunda mano en buen estado

Curt termini 1.2. Reforç del valor de la proximitat: Campanya de compra 

al teixit comercial urbà i productes KM0 (inclou 1.10)

impuls econòmic Reactivació locals comercials buits aprofitant punts 

forts de la ciutat (multi proposta)

Llarg termini 1.7. Estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en 

planta baixa com a  eina de dinamització (inclou 1.6)

impuls econòmic Edificios networking (viveros de empresas) Llarg termini 1.7. Estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals en 

planta baixa com a eina de dinamització (inclou 1.6)

impuls econòmic Ateneu Santboià i xarxa de béns culturals d'interès 

nacional com a eix de la reactivació econòmica

Llarg termini 3.7 Ateneu Santboià i xarxa de béns culturals d'interès 

nacional com a eix de reactivació econòmica

impuls econòmic Facilitar l'accés i ubicació a nous projectes 

d'emprenedors

Llarg termini 4.1 Creació d'espais de relació tècnica per generar productes 

tecnològics sanitaris aprofitant els projectes tractors

formació digitalització Banc de treball Llarg termini 5.1. Banc de treball: canalització de l'oferta d'ocupació 

qualificada per tal d'encaixar oferta i demanda

formació digitalització Acabar amb la bretxa digital: wifi, recollida aparells 

informàtics, formació famílies (multi proposta)

Llarg termini 6.2. Capacitació segmentada amb programes específics per a 

cada tius d'escletxa digital / 6.3. Increment de l'oferta 

d'equips informàtics bàsics i de connectrivitat bàsica / 6.5. 

Ampliar els programes de revaloració i recuperació de 

residus informàtics /  6.9. Organisme per abordar els riscos i 

límits de la digitalització

formació digitalització Acabar amb la bretxa digital: wifi, recollida aparells 

informàtics, formació famílies (multi proposta)

Curt termini  6.6. Capacitació de personal referent de diferents espais 

(escoles, entitats, etc) com a orientador per facilitar la 

tramitació electrònica de certs tràmits

PROPOSTES PLATAFORMA DECIDIM INCORPORADES EN EL PACTE DE CIUTAT



formació digitalització Educació cultural i mediambiental als equipaments 

municipals

Curt termini 9.2.a Disseny i comunicació d’itineraris esportius, culturals i 

socials com a eina de recuperació i integració 

formació digitalització Educació cultural i mediambiental als equipaments 

municipals

Llarg termini  9.8. Impuls dels horts lúdics / comunitaris / urbans 9.2.b 

Definició i concreció de la idea d’itineraris vitals que ens 

ajudin a crèixer i desenvolupar-nos a la nostra ciutat

formació digitalització Campanya d'educació i formació cívica Llarg termini 9.6. Espais convivència i relació inclusiva en els entorns 

urbans 

salut igualtat Horts urbans al carrer Bonaventura Calopa Curt termini 9.8 Impuls dels horts lúdics / comunitaris / urbans

salut igualtat Creació d'horts comunitaris i zones de compostatge 

als barris per a totes les edats

Curt termini 9.8 Impuls dels horts lúdics / comunitaris / urbans

salut igualtat El suïcidi: un problema de salut Llarg termini 10.5 Impuls d'un Pla de Ciutat per abordar el suïcidi

comissió proposta

impuls econòmic

formació digitalització

formació digitalització

salut igualtat

salut igualtat

salut igualtat

comissió proposta

impuls econòmic

impuls econòmic

impuls econòmic

salut igualtat

salut igualtat

Creació d'un accés al camí del riu des de Molí Nou FGC

Vetllem per la salut mental 

Analitzades i debatudes en comissió. Descartades per a realitzar-les en el marc del Pacte de Ciutat

Paisatge i benestar

Promoció d'empreses cooperatives (agregada amb el clúster)

Creació d'una comunitat digital que connecti els i les joves de la ciutat

Creació d'un clúster de cooperativisme (promoció empreses cooperatives)

Mobilitat sostenible amb bicicletes elèctriques

Bicicletes elèctriques

Descartades: no són objecte del Pacte de Cituat

Creació d'un pas de vianants a la cantonada Aragó/General Prim

Reforma de la calle donde habito desde hace 18 años

Creacion de un espacio verde entre Sant Boi y la Colonia Güell


