
• Són afectades pel seu entorn i per altres agents governamentals
• La cooperación ha de ser no només (entre companyies, 

institucions, societat) sinó també vertical (a través de diferents
nivells governamentals) és necessari.  

• Especialment útil en assumptes complexos i controvertits.
• Un enteniment comú és la base per el canvi. 
• La comunicación és esencial. Apendre la llengua de l’altre. 

Comprometre a potencials bloquejadors.
• Maximitzar l’interés de tothom no és factible. Necessitat d’apendre

com consensuar i fer concesions.

Gestió dels Stakeholders com a eina

Les ciutats no funcionen de manera aïllada

Condicionaments Bàsics per la col·laboració



L’Ajuntament té un marc de cooperació consolidat amb el teixit empresarial de Sant Boi. 

Sant Boi. Marc consolidat de cooperació amb el teixit empresarial

El Fòrum empresarial de Sant Boi n’és un 
exemple.

Un altre exemple és la Fundació 
Ordesa, on l’ajuntament participa 
activament.

Altres exemples d’aquesta cooperació són el Pla de 
Comerç que es va elaborar el 2015, o la mateixa 
elaboració del Pla Estratègic de Política Econòmica.

L’impuls municipal per crear 
i consolidar el Clúster de 
Salut Mental, és una altra
mostra.



3. POSAR AL CIUTADÀ
EN EL CENTRE



Les Aliances Públic-Privades (APP) de les “persones primer” asseguren que de totes les 
parts interessades, les 'persones' estiguin en la part superior. S'enfoca a millorar la 
qualitat de vida de les comunitats, particularment aquelles que lluiten contra la pobresa, 
creant ocupacions locals i sostenibles, aquells que lluiten contra el gana i promouen el 
benestar, promouen la igualtat de gènere, accés a l'aigua, energia, transport i educació
per a tots, i que promoguin la cohesió social, la justícia i repudiïn totes les formes de 
discriminació basades en la raça, l'ètnia, el credo i la cultura. Les PPP prioritàries per a 
les persones han d'expandir-se en escala, velocitat i difusió amb més persones que 
tinguin accés a millors serveis a preus assequibles.



Posar el ciutadà en el centre



La tecnologia com a eina per involucrar a les persones 



4. MENTALITAT DIFERENT



Downtown Seattle



Downtown Seattle



Downtown Seattle


