
FASE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: 
SEGON GRUP DE TREBALL

REPTE ESTRATÈGIC:
Cerdanyola del coneixement, 

econòmicament diversa i metropolitana

10 de desembre 2020
10-12:00h



Agenda

Hora Activitat

10:00-10:05 Benvinguda

10:05-10:20 Presentació de la dinàmica a realitzar durant la

sessió

10:35-11:30 Inici del treball en grups

11:30-11:45 Presentació dels projectes motors treballats en 

el grup

11:45-12:00 Recordatori dels següents passos i avaluació

12:00 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

Excecució: Ajuntament amb 
altres agents

Objectius: concrets i específics



Cerdanyola del coneixement, econòmicament diversa 
i metropolitana

R3, R4, R7

Reptes Ciutat Objectius Estratègics

Repte 3 Ciutat del coneixement

OE 3.1.
Dinamitzar el clúster UAB - Parc de l'Alba - Eurecat per promoure la 

innovació i el desenvolupament econòmic. 

OE 3.3
Repensar la planificació urbanística actual de la ciutat per promoure
l'activitat econòmica local (comercial, empresarial, de coneixement).

Repte 4
Ciutat econòmicament

diversa

OE 4.2.
Consolidar i ampliar el comerç local de proximitat (KM 0) a través de la 
millora urbana dels eixos comercials que connectin els principals punts 

de la ciutat. 

OE 4.1.
Potenciar les polítiques de desenvolupament local en els àmbits de 

l'emprenedoria, la innovació, la formació, el suport al creixement de les 
empreses i la seva internacionalització. 

Repte 7 Ciutat metropolitana OE 7.2.
Estructurar i millorar la mobilitat sostenible de la ciutat amb els

municipis de l'entorn, tenint en compte els corredors metropolitans i els
potents ens ubicats al terme municipal (Eurecat, Parc de l'Alba, UAB).



Cerdanyola del coneixement, econòmicament diversa 
i metropolitana

Objectius estratègics i línies d’actuació

Objectius Estratègics Línies d'actuació

OE 3.1.
Dinamitzar el clúster UAB - Parc de l'Alba -

Eurecat per promoure la innovació i el 
desenvolupament econòmic. 

LA 38
Facilitar (la gestió i tràmits relacionats amb) l'arribada de noves 

empreses en el municipi

LA 39
Difondre els beneficis que té per la ciutat trobar-se al mig d'aquest 

ecosistema

LA 40
Incorporar en la cultura local l'orgull de ser un pol científic-tecnològic: 

fer atractius els polígons industrials i exhibir-los. 

OE 3.3

Repensar la planificació urbanística actual 
de la ciutat per promoure l'activitat

econòmica local (comercial, empresarial, 
de coneixement).

LA 41
Realitzar un Pla estratègic dels PAE per ordenar i millorar els polígons i 

definir dinàmiques interrelacionals amb el pol d'empreses de 
coneixement

LA 42
Dotar els polígons industrials amb els serveis d’instal·lació necessaris

per garantir l’eficiència al treball de les empreses tecnològiques que es 
volen atraure

LA 43
Actualitzar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (planificant els eixos de 

mobilitat cap als principals actius econòmics)

LA 44 Desenvolupament de planificacions urbanístiques específiques



Cerdanyola del coneixement, econòmicament diversa 
i metropolitana

Objectius estratègics i línies d’actuació

Objectius estratègics Línies d’actuació

OE 4.2.

Consolidar i ampliar el comerç local de 
proximitat (KM 0) a través de la millora

urbana dels eixos comercials que connectin
els principals punts de la ciutat. 

LA 45 Pla de digitalització del comerç local

LA 46 Planificació eixos comercials del centre urbà

LA 47 Pla de dinamització de locals comercials buits

OE 4.1.

Potenciar les polítiques de desenvolupament
local en els àmbits de l'emprenedoria, la 

innovació, la formació, el suport al 
creixement de les empreses i la seva

internacionalització. 

LA 48 Fomentar el turisme científic i de coneixement

LA 49 Fomentar la col·laboració públicoprivada i la coordinació inter-institucional.

LA 50
Consolidar i ampliar el Programa ARIE: Atracció i Retenció d'Inversions

Empresarials, impulsat des de l'AMB.

OE 7.2.

Estructurar i millorar la mobilitat sostenible 
de la ciutat amb els municipis de l'entorn, 

tenint en compte els corredors metropolitans
i els potents ens ubicats al terme municipal 

(Eurecat, Parc de l'Alba, UAB).

LA 51
Actualitzar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (que contempli: 

connexió tramvia).
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i metropolitana

“Quins projectes hem de dur a terme per 
respondre als reptes que hem prioritzat

per Cerdanyola 2030?”
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i metropolitana

Propostes de projectes tractors

Consolidar i impulsar la xarxa
Cerdanyola Oberta per impulsar 

la cooperació empresarial, el 
networking, la innovació i 

l’emprenedoria local.

Creació d'un ens amb 
personalitat jurídica pròpia que 
promogui el desenvolupament 

econòmic local.

Generar eixos cívics per 
potenciar el comerç de 

proximitat; on la mobilitat sigui
per vianants, bicicleta, vmp i 

transport públic, que connectin
el nucli urbà amb els pols

d'atracció (Parc de l'Alba, UAB...)


