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Enfortir l’equip municipal dedicat a la política econòmica

1.1

Definir una estructura organitzativa vinculada a
la política econòmica

1.2

Definir les activitats i responsabilitat dels
diferents nivells de l’estructura organitzativa
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1.2

Definir les activitats i responsabilitat dels diferents nivells de l’estructura
organitzativa

1.2.2. Definir les polítiques econòmiques estratègiques
Economia
de la Salut
i Benestar
Enfortir el sector econòmic
vinculat a l’activitat sociosanitària a Sant Boi, amb una
especial atenció a les activitats
que reforcin la presència
d’empreses del Clúster de Salut
Mental al municipi.

Formació
per l’economia
de Sant Boi
Desplegar una oferta formativa a
Sant Boi alineada en les
necessitats formatives del teixit
empresarial actual i de les
oportunitats de futur.

Logística
pel
Segle XXI
Donar suport al sector logístic en
el seu repte de mantenir la seva
competitivitat en l’entorn
econòmic del S.XXI
(globalització, indústria 4.0, IoT,
economia col·laborativa).

Sant Boi
per les
Empreses
Enfortir la orientació dels serveis
municipals envers a les
necessitats de les empreses
ubicades a Sant Boi

Digitalització
de les
empreses
Donar suport al conjunt del teixit
empresarial de Sant Boi en el
seu conjunt i en particular a
alguns sectors en la introducció
en l’economia digital.

Promoció
Exterior
Dotar d’eines de promoció del
municipi de Sant Boi tant per
atraure inversió al municipi com
per garantir el manteniment de
les empreses presents.

EMPRESES

Economia
de la Salut
i Benestar
Creació d’un
organisme únic
de la formació

AJUNTAMENT

Adaptació gradual de
part de la oferta
formativa a les
necessitats
empresarials
Formació
per
l’economia
de Sant Boi

Logística
pel
Segle XXI
Creació d’un equip
únic d’atenció a les
empreses
(ja en marxa!)
Revisió del ús espais
de suport a les
empreses

Sant Boi
per les
Empreses

Digitalitzac
ió
de les
empreses
Detectar les
necessitats digitals de
les empreses
Crear un teixit
emprenedor en el
sector digital

Promoció
Exterior
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Crear sinèrgies dins del municipi

2.1

Sinèrgies Institucionals

2.2

Formació per l’economia de Sant Boi

2.3

Suport a la digitalització de les empreses

2.4

Sant Boi per les empreses

2.5

Sant Boi, ciutat de les empreses de Salut i
Benestar

2.6

Una logística pel segle XXI
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2.1

Sinèrgies Institucionals

2.1.1. Creació de la Taula Empresarial
Així doncs, es proposa crear la Taula Empresarial com a Espai d’impuls del Pla
Estratègic de la política econòmica.
Per això es proposa:
§ Espectre de participants destacats, incloent sobretot les empreses dels
sectors del motor, del clúster de salut mental, de la logística.
§ Es proposa que la Taula Empresarial es reuneixi un cop l’any, en format
assemblea, on es fa un seguiment del desplegament del Pla Estratègic i
que per això s’organitzi una ponència amb un expert extern que pugui
aportar informació de qualitat relativa a algun tema del Pla Estratègic.
§ Aquesta reunió anual ha de ser un espai de debat i millora del
desplegament del Pla, no una sessió informativa.
§ Amb independència d’aquesta reunió anual, es crearan comissions de treball
de la taula que permetin avançar en temes concrets.
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2.1

Sinèrgies Institucionals

2.1.2. Fer participar la Taula Empresarial en el desplegament del Pla Estratègic
Així doncs, es proposa crear la Taula Empresarial com a Espai d’impuls del Pla
Estratègic de la política econòmica.
Per això es proposa:
§ Proposar la creació de grups de treball temàtics, integrats per les empreses que
ho desitgin, on les temàtiques estiguin vinculades a les polítiques econòmiques
estratègiques del Pla. Així es proposen les següents Comissions de Treball (CT):
§CT de la formació per l’economia
§CT per la digitalització de les empreses
§CT de Sant Boi per les empreses
§CT de l’economia de la Salut i el Benestar.
§CT de la logística pel S. XXI.
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3.1
3.2

Enfortir les aliances amb altres territoris

Establir una base d’informació sobre les
oportunitats empresarials
Desenvolupar una agenda institucional fora de
Sant Boi
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4.1

Incrementar el posicionament del municipi

Incrementar el Posicionament

Conclusió.
Estem caminant cap a una Governança Intel·ligent

01

02

03

04

IESE Business School

68

Tenim Estratègia. Diferents Plans
estratègics desplegats per
l’Ajuntament
Tenim Col·laboració entre
l’ajuntament i el teixit empresarial
El ciutadà està en el centre, la
visió de ciutat econòmica té el
treballador en el centre del futur de
Sant Boi
Estem proposant un canvi de
mentalitat, tal com es proposa
desplegar el Pla Estratègic

A Way to Learn. A Mark to Make. A World to Change.

