
FASE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: 
SEGON GRUP DE TREBALL

REPTE ESTRATÈGIC:
Cerdanyola cohesionada i 

amb un govern col·laboratiu

2 de desembre 2020
16-18:00h



Agenda

Hora Activitat

16:00-16:05 Benvinguda

16:05-16:20 Presentació de la dinàmica a realitzar durant la

sessió

16:35-17:30 Inici del treball en grups

17:30-17:45 Presentació dels projectes motors treballats en 

el grup

17:45-18:00 Recordatori dels següents passos i avaluació

18:00 Tancament de la sessió



Esquema del Pla Estratègic de Cerdanyola 
del Vallès 2030

Reptes

Objectiu difícil 
que constitueix
un estímul i un 
desafiament per 
a qui se'l
proposa.

Objectius estratègics

Fi a aconseguir
que permet
avançar en la 
direcció
desitjada. Acosta 
al futur que es 
vol. 

Línies d’actuació

Conjunt de 
tasques 
necessàries per 
aconseguir
l’objectiu
proposat.

Projectes tractors

Vinculen i 
motiven a 
diferents actors a 
partir d’objectius
concrets.



Característiques dels projectes tractors

Actors participants:
vinculen i motiven

diferents actors

Model de gestió: compartit,
co-lideratge a partir de grups
de treball

Horitzó temporal: mig 
termini

Incidència: en diferents reptes i 
objectius estratègics

Tret diferencial: capacitat 
transformadora

Objectius: concrets i específics



Cerdanyola cohesionada i amb un govern 
col·laboratiu

R2, R6

Reptes Cerdanyola Objectius Estratègics

Repte 2 Cohesionada
OE 2.2.

Impulsar la inclusió sociolaboral adaptant les polítiques
actives d'ocupació a les necessitats específiques de les 

persones en situació d'atur o escassetat d'ingresos

OE 2.1. Garantir un sistema de prestacions i serveis per les 
persones vulnerables que tingui en compte les seves

necessitats, i que afavoreixi la seva autonomia personal i 
la inclusió social

Repte 6
Amb un govern

colaboratiu

OE 6.2.
Assolir una organització i governança interna municipal 
àgil, eficient, eficaç, tecnològica, connectada i propera. 

OE 6.3.

Millorar la prestació de serveis públics a través d'una
administració digital que s'adapta i anticipa a les 

necessitats de la ciutadania, amb l’ús de tecnologies
digitals avançades
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Objectius estratègics i línies d’actuació

Objectius Estratègics Línies d'actuació

OE 2.2.
Impulsar la inclusió sociolaboral adaptant les polítiques actives 

d'ocupació a les necessitats específiques de les persones en 
situació d'atur o escassetat d'ingresos

LA 15
Realitzar un estudi per millorar la situació del col·lectiu que, general, a 

Cerdanyola del Vallès, menys percep la recuperació econòmica (les dones de 
més de 54 anys)

LA 16 Realitzar Pla d’ocupació local

OE 2.1.
Garantir un sistema de prestacions i serveis per les persones 
vulnerables que tingui en compte les seves necessitats, i que 

afavoreixi la seva autonomia personal i la inclusió social

LA 17 Desenvolupar Pla d'Inclusió Social Local

LA 18
Millorar i ampliar els programes socioeconòmics per combatre la marginalitat i 

reduir les llistes d’espera de serveis socials

LA 19 Impulsar i consolidar la demanda d’equipaments hospitalaris a nivell supralocal

LA 20 Aprovar Pla Local d’Habitatge

OE 6.2.
Assolir una organització i governança interna municipal àgil, 

eficient, eficaç, tecnològica, connectada i propera. 

LA 21 Abandonar inèrcies en la gestió política i tècnica de l'ajuntament 

LA 22 Actualitzar Reglament Orgànic Municipal.

LA 23 Millorar l'organització dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament

LA 24 Consolidar la pràctica de treballar d'acord amb un Pla d'actuació municipal 

OE 6.3.
Millorar la prestació de serveis públics a través d'una 
administració digital que s'adapta i anticipa a les necessitats 
de la ciutadania, amb l’ús de tecnologies digitals avançades. 

LA 25 Impulsar un Pla de transició digital a l'administració municipal local
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“Quins projectes hem de dur a terme per 
respondre als reptes que hem prioritzat

per Cerdanyola 2030?”
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Propostes de projectes estratègics

Conformar un Consell de Ciutat
assessor i deliberatiu amb quatre

sectors: polític, institucional, 
ciutadà (teixit associatiu), i 

econòmic i social (empresariat, 
sindicats i autònoms).

Projecte Sènior 50/70: habitatge
intergeneracional que permeti

la convivència de diferents
grups poblacionals, amb

necessitats diverses. 


