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SANT BOI
DE LLOBREGAT,
EN CIFRAS

L

a economía municipal de Sant Boi se ha caracterizado en los últimos años por una imparable bajada de la deuda viva. Desde 2013
se ha pasado de 42,2 millones € a poco menos de la
mitad, con 19.1 millones €. Según los últimos datos
disponibles el ratio de deuda se encuentra en un 22%,
comparado al 55% de 2013.
La tendencia en el pago a proveedores es menos
clara que la deuda viva, ya que prácticamente cada trimestre se pasa de resultados positivos a negativos. Así
por ejemplo en el cuarto trimestre de 2017 registraba
un pago a proveedores que se adelantaba por una media de un día al periodo legal. Sin embargo en el primer trimestre de 2018 esto ha pasado a 3 días por encima de este periodo. Curiosamente, parece que en el
momento que se reduce el periodo de pago se aumente
el importe pendiente de pago. Así por ejemplo en el
cuarto trimestre de 2017 había un importe pendiente
de 7,5 millones €, mientras que en 2018 se ha logrado
reducir esto a 3,6 millones €.
En cuanto a la política de gasto se puede observar
un incremento general. Por ejemplo llama la atención
en especial una incremento de 1,82 millones € en medio ambiente y de 2,06 millones € en vivienda y urbanismo. Así también ha subido el gasto en administración financiera y tributaria, pasando de 7,32 millones
€ a 8,35 millones €. Por la otra parte, se observa que se
han reducido los gastos en el bienestar comunitario por
700.000€ y en deporte por 590.000 €.
En cuestión de costes de servicio sigue teniendo
el mayor coste la evaluación informática de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, con
un total de 8,83 millones €. Asimismo por la parte
baja resalta una inversión nula en instalaciones deportivas.
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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Cuatro detenidos por el asesinato de la vecina de
Sant Boi que apareció calcinada en
Agricultores del sur de Francia confían en Sant Boi
para el cultivo de su alcachofa
Febrero
Muere un hombre de avanzada edad a causa de un
incendio en su casa
Marzo
Sant Boi pone en marcha un servicio de atención a
niños y niñas víctimas de la violencia machista
Sant Boi refunda CoBoi en un nuevo Laboratorio de
Innovación Social
Abril
El municipio, junto a Viladecans y Gavà, alerta a Fomento sobre el riesgo de colapso de la movilidad por
la ampliación del aeropuerto
Mayo
El municipio tendrá la primera zona de bajas emisiones local
Ràdio Sant Boi inaugura nuevas instalaciones en la
calle Jaume I
150 asociaciones firman el Contrato de Ciudad 2018
Junio
Una chica denuncia que fue violada en grupo a la
salida de una discoteca de Molins y abandonada en
la estación de FGC de Sant Boi

El chef Albert Mendiola abre un restaurante en Barcelona
Sant Boi crea el Defensor de las Generaciones Futuras
Julio
El Gobierno facilitará las gestiones para trasladar el
cuartel
La policía local colabora en la detención de dos de
los autores del espectacular robo en una joyería del
Ànec Blau de Castelldefels
Marc Civit, del Béisbol Sant Boi, ficha por los Toronto Blue Jays de primera división norteamericana
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BALANÇ DE MANDAT LLUÏSA MORET, alcaldessa (PSC)

“El mandat finalitzarà sense que la
ciutadania pugui veure acabades les
obres de la variant”
- Quins han estat els principals projectes portats a terme
durant el mandat?

- Per sobre de tot, s’ha definit una estratègia global de
futur per a Sant Boi, per mitjà de la qual hem començat
a singularitzar-nos com una ciutat metropolitana saludable i sostenible. El treball fet ha tingut com a resultat
l’orgull que Sant Boi fos nomenada, per segona vegada,
la Ciutat més Sostenible de l’Estat espanyol (i que hagi
obtingut reconeixements com el distintiu Pajaritas Azules de l’associació Aspapel o l’interès d’una organització mediambiental com Ecoembes).
Per altra banda, les polítiques i els pressupostos municipals han prioritzat en tot moment dues qüestions
bàsiques: l’atenció social i la millora de l’espai públic.
L’atenció a les necessitats bàsiques de les famílies
ha estat continuat essent la primera prioritat del govern
municipal, perquè malgrat els símptomes de certa millora de l’economia, moltes situacions s’han cronificat.
S’ha incrementat sensiblement l’esforç per combatre la
pobresa energètica i l’exclusió residencial.
La millora de l’espai públic ha estat una constant.
El primer pas va ser la renovació integral del sistema de
recollida de residus, que ha ajudat a tenir una ciutat més
neta i endreçada. S’han destinat recursos a reforçar els
recursos humans i materials per a la neteja i el manteniment de la ciutat. S’ha invertit en la millora de les àrees
de jocs infantils, en noves instal·lacions per a la pràctica
esportiva a l’aire lliure i en la millora de l’espai públic
als barris mitjançant els pressupostos participatius i altres fórmules. També s’han fet intervencions urbanístiques importants per reforçar l’eix cívic i comercial, com
la reforma del parc de la Muntanyeta, la remodelació
del carrer de Lluís Pascual Roca o la millora de les voreres de la plaça de la Generalitat.
En un altre ordre de coses, s’ha aprofundit en el paper històric de Sant Boi com a municipi referent en les
polítiques de lluita per la igualtat. S’ha treballat per visibilitzar les aportacions de les dones, per exemple en
el món de l’esport, l’Ajuntament ha alçat insistentment
la veu contra la violència masclista i ha apostat per la
defensa dels drets de les persones LGTBI+ amb la campanya ‘Sant Boi és diversa’ com a principal iniciativa.
També han estat importants les inversions fetes per
millorar l’eficiència energètica dels consum municipals,
el desenvolupament del projecte SantBoiSà (alimentació saludable i pràctica esportiva) en col·laboració amb
la Gasol Foundation, la presentació d’un pla d’atracció
turística, la configuració d’una estratègia per incrementar l’ús de la bicicleta a la ciutat i la creació de CoboiLab, el nou Laboratori d’Innovació Social.
Així doncs, s’ha treballat en la gestió diària de la ciutat mentre es posaven les bases per al Sant Boi del 2030.
Un Sant Boi que es reinventa i que ja respira un altre aire.

- Hi haurà cap projecte que es porti a terme o finalitzi
abans de les municipals?

- Durant els pròxims mesos, es posarà èmfasi en la cura
de l’espai públic, que és a dia d’avui la principal demanda
de la ciutadania a totes les ciutats metropolitanes. Està
previst un paquet mesures i actuacions de millora a tota
la ciutat per intensificar l’esforç que realitza habitualment
l’Ajuntament per mantenir net i en bon estat l’espai públic de Sant Boi: adquisició de nova maquinària de neteja, sistema per a la detecció i reducció de punts negres
d’acumulació de brutícia i estat de conservació, reforç de
la recollida selectiva de residus, reurbanització de carrers,
petites reparacions a la via pública i al mobiliari urbà,
remodelació d’àrees de jocs infantils, plantació d’arbres,
millora de parterres, adequació dels accessos a l’entorn
natural, condicionament dels camins del riu i de l’Anell
Verd, millora de rieres... També es continuarà fent costat a les entitats per dur a la pràctica els compromisos
del Contracte de Ciutat que van signar el mes passat per
corresponsabilitzar-se en la cura i l’ús responsable de
l’espai públic. I es durà a terme una campanya de conscienciació per reclamar també la corresponsabilitat de tota
la ciutadania en aquest gran repte de ciutat.
A partir dels pròxims mesos també s’anirà concretant la tasca que s’ha dut a terme per posar a disposició
de promotors públics o sense ànim de lucre solars on
es pugui edificar habitatge de lloguer protegit, que és
l’aposta prioritària de l’Ajuntament en aquest àmbit. Alhora, se seguiran centrant esforços com fins ara a donar
resposta a l’emergència habitacional i evitar l’exclusió
residencial mitjançant diferents tipus d’ajudes.
Aviat començarà la construcció d’una piscina a l’aire lliure al parc de la Muntanyeta, un projecte molt reclamat per la ciutadania. I molt aviat començaran obres
de reurbanització a diferents llocs de la ciutat, com els
carrers Ignasi Barraquer i Antonio Lara o la placeta de
Rafael Alberti. A més finalitzaran actuacions urbanístiques actualment en execució com les del nou accés
a la Ciutat Cooperativa, la rotonda de Salvador Seguíav. Aragó, el tram final del carrer de Francesc Macià,
la plaça de Catalunya, l’avinguda Maria Girona… I la
renovació de més de 1.000 lumeneres de l’enllumenat
públic amb tecnologia LED.

Però el Ministeri de Foment de l’anterior govern no va
ser sensible amb les necessitats de la ciutadania santboiana, que continua patint uns accessos colapsats i indignes
d’una ciutat del segle XXI. L’actual govern ha mostrat
una bona predisposició i, a partir dels contactes que s’han
mantingut darrerament i de la recent visita a Sant Boi de
la delegada del Govern, Teresa Cunillera, l’Ajuntament
confia que en breu es puguin fer avenços en aquest tema.
Sant Boi també continuarà reivindicant la línia ferroviària soterrada (R3) juntament amb la resta d’ajuntaments
del delta del Llobregat, perquè és una inversió vital per al
futur del territori i per connectar aquests municipis amb
Barcelona d’una manera àgil.
Així mateix, queda pendent l’última gran operació
de vertebració de la trama urbana de Sant Boi, que és
la del sector Fecsa i Caserna. Donada l’envergadura del
projecte, la crisi econòmica ha impedit avançar-hi durant els darrers anys, però el bon clima de relació institucional amb el govern estatal ha permès tornar a posar
el tema sobre la taula com un assumpte de gran valor
estratègic per a Sant Boi.
Quedarà per als pròxims anys, tot i que s’ha estat
treballant en la definició urbanística, el Parc de Lluís
Companys, que tancarà el perímetre de la façana de ciutat connectant Sant Boi amb la Colònia Güell. L’Ateneu
Santboià s’ha de convertir en un gran espai públic obert
a la ciutadania i s’ha de poder utilitzar com a teatre a
l’aire lliure. S’han fet avenços, però encara queda lluny
veure aquesta aspiració convertida en realitat.
Són temes que bàsicament no depenen de l’Ajuntament de Sant Boi, que requereixen grans inversions i
el compromís d’altres administracions i agents, però als
quals el govern municipal no hi renuncia i que continuarà reclamant com a necessaris.

-Què quedarà sense fer-se?

- Repetirà l’alcaldessa com a candidata?

- Malauradament el mandat finalitzarà sense que la ciutadania de Sant Boi pugui veure acabades les obres de la
variant de la C-245.La ciutat ho ha reivindicat de manera
insistent durant aquests anys. L’Ajuntament de Sant Boi
va aconseguir articular un front comú amb la resta d’ajuntaments afectats, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i de manera conjunta s’ha reclamat per
activa i per passiva la represa i finalització de les obres.

- És una decisió que correspon al PSC i a l’agrupació
local de Sant Boi, i que probablement no es prendrá de
forma oficial fins a principis de l’any vinent. L’alcaldessa, però, ha afirmat de manera reiterada que se sent amb
forces i amb la mateixa il·lusió que el primer dia per
seguir aportant coses a la ciutat i liderant els projectes
que necessiten un període ampli per completar-se i els
molts reptes que la ciutat té per endavant.
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ENQUESTA OPOSICIÓ Respon OLGA PUERTAS, portaveu de Cs

“Son 40 años de
continuismo, con una
versión deformada del viejo
estilo socialista”
- ¿Cómo valora la labor del gobierno municipal en esta
legislatura?

- Son 40 años de continuismo, con una versión deformada del viejo estilo socialista derrochón que nos condujo
a dos intervenciones de control de cuentas de Hacienda
y ahora la última estadística de Hacienda nos coloca ya
con 25.645 euros de renta media/hab. por debajo de la
media española de 25.950 euros. Y el oprobio de ser
tras Cornellá, los más pobres del Baix Llobregat con un
15,2% de pobreza. Todos nuestros vecinos han mejorado y prosperado; casi siempre porque han alternado a
sus partidos en el poder municipal. S. Boi es casi excepcional en eso; ahora con Franco y su polémica última; le
recordamos porque nos gobernó 40 años, sin ser votado
por supuesto. La delincuencia ha aumentado un 2,8%.
Con 93 millones de presupuesto/año y solo 3,5 millones
de inversión libre, no somos un Ayuntamiento estonio
precisamente: hay mucha burocracia y poca eficacia de
resultados finales.
- ¿Ha implementado o aprobado el equipo de gobierno
alguna propuesta suya? ¿Cuál?

- La mejora y adecuación de los parques infantiles y la
retirada del amianto (URALITA) en edificios públicos y
particulares por el riesgo de Asbestosis. Un Centro local
anti ludopatía.
- Especifique tres decisiones o medidas acertadas del gobierno municipal en esta legislatura.

- La Reforma tardía del Reglamento municipal que nos
permite mociones en los Plenos de tipo práctico. Ahorrando en parte los “brindis al sol”.
- El repudio a la mutilación genital y la condena al “Boko
Haram”, de terroristas islámicos que secuestran y esclavizan a niñas nigerianas.
- El compromiso de verificar los “curriculums”académicos

Idealista alerta de falta de vivienda en El Prat, Viladecans y Sant Boi
Agosto

aportados por los
concejales del Pleno. Para evitar casos “masters”.
-¿Qué nota pondría al equipo de gobierno?

- Como profesora de Economía, voy al número, y si con
25.645 euros de renta /hab. somos los más pobres tras
Cornellá: con 40 años seguidos, vamos muy mal.
Si tenemos una FP dual sin despegar con tasas de
abandono y fracaso escolar muy superiores a la media,
no daremos ningún aliciente a las empresas y a nuestra
juventud sin trabajo (40%).Hemos perdido hasta territorio. Y por supuesto acabar la C-245 (25 años esperando)
y que nos permuten el Cuartel (15 años de espera), ¿oh,
ni les atienden sus camaradas de partido, hoy ministros?.
Nota final: 4 suspenso.

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Sant Boi de Llobregat

Marc Civit, del Club Béisbol y Softbol Sant Boi, es
fichado por los Toronto Blue Jays
Septiembre
El Festival Altaveu celebra el 30 aniversario
La localidad renueva su distinción como ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’
Octubre
Sant Boi se declara municipio feminista
Noviembre
FGC interrumpe temporalmente el servicio entre
L’Hospitalet, Cornellà y Sant Boi
Presentación del ‘Santboisà’, un estudio de la Gasol
Foundation y el Ayuntamiento de Sant Boi pionero
para luchar contra la obesidad infantil
Centenares de vecinos de Esplugues y Sant Boi estuvieron más de dos semanas sin línea telefónica
Diciembre
Sant Boi inaugura su primer Centro de Estudios con
el objetivo de promover la herencia histórica y natural de la ciudad
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