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Presentació 

 
En el marc del procés per a l’elaboració del Pla 

Estratègic de Cerdanyola, per iniciar i 

contextualitzar-lo, van realitzar-se 3 sessions 

informatives els dies 21, 23 i 25 de setembre. 

La sessió s’ha repetit en dies i horaris diferents, 

per possibilitar l’assistència del màxim nombre de 

persones interessades amb el següent programa i 

objectius:  

 

✓ Benvinguda i explicació general de la importància del Pla Estratègic de 

Cerdanyola del Vallès: punt de partida i fase actual. 

✓ Presentació de la diagnosi per tal de posar en context a les persones 

assistents de la situació de Cerdanyola del Vallès, però especialment, per 

provocar la reflexió, suggerir línies de reflexió, etc. 

✓ Explicació del procés de treball telemàtic posterior . 

     Recollida de preguntes i dubtes dels participants realitzades al xat, i   

tancament  de la sessió.  
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Posteriorment, es van planificar 5 

grups de treball, un per cada eix 

temàtic, amb una composició d’entre  

8 - 20 persones, i una durada d’unes 2 

hores. Els workshops temàtics han 

estat reunions telemàtiques que han 

ofert un espai per a la reflexió i el 

debat de les persones interessades, i els agents socials implicats en una determinada 

temàtica. L’objectiu, debatre sobre la Cerdanyola que volem per 2030 en les següents 

sessions:

 

 

Aquest informe recull els resultats del tercer dels debats, realitzat el passat dia 01 

d'octubre que es va centrar en l'àmbit de la governança i la institucionalitat a 

Cerdanyola.  

 

Resultats del debat: Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030? 

 

Es presenten els resultats en forma 

d’objectius estratègics, d’accions o bé 

d’altres idees no desenvolupades en el 

debat obtingudes en el grup en el qual es 

va distribuir els i les participants al 

workshop. 

 

Formular objectius és organitzar l'acció. És donar direcció als esforços. Es tracta d'un 

procés lògic que busca traduir en paraules precises l'essència del projecte. Un objectiu és 

allò que vols aconseguir, no s’ha de confondre l’objectiu amb les tasques o accions 

necessàries per aconseguir l’objectiu.  

Economia i 
coneixement 

28/09 

Cohesió social 

29/09 

Socioeducatiu, 
cultura i 
esports 

30/9 

 

Governança 

01/10 

Territori i 
sostenibilitat 

5/10 
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En aquest cas s’ha intentat fer aquesta distinció intentant respectar les aportacions dels 

i les participants.  

 

Objectius estratègics 

 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 en l'àmbit de la Governança  i 

Institucionalitat 

• La universitat i la ciutat han de ser una, han d'estar connectades amb una relació 

més profitosa. Apostar per aquesta relació i que Cerdanyola sigui més universitat 

i la universitat més Cerdanyola.  

• La ciutadania participa perquè confia que l'Ajuntament està escoltant de forma 

activa, desitja el consens, argumenta i executa. Cal voluntat política, cal que els i 

les representants polítics creguin en la participació de la ciutadania i en la 

necessitat de complir els seus compromisos.  

• Implementar un sistema on la participació de la ciutadania es doni de forma útil, 

estable, quotidiana i propera als barris.  

• Consensuar i aprovar per part de tots els partits polítics les estratègies de mig/llarg 

termini que necessita la ciutat, i amb el compromís d'executar-les i de fer-ho amb 

la participació de tots els agents. 

• Assolir una organització municipal adequada a la ciutat desitjada: moderna, actual, 

tecnològica, connectada, propera...  

• Establir una clara divisió territorial per districtes i barris que ajudi a dissenyar 

polítiques públiques equitatives en l'àmbit dels equipaments i dels serveis.  

• Potenciar la marca de la Cerdanyola, i millorar la seva visibilitat. 

• Implicació i lideratge polític, projecte clar i presència forta en les decisions 

metropolitanes i europees com a espai polític d'atracció d'inversions. Ambició 

política i empoderament de la població de Cerdanyola. 

 

 

 

Accions 

 

Com volem que sigui la Cerdanyola de 2030 en l'àmbit de la Governança i 

Institucionalitat 

• Realitzar activitats de la ciutat al Campus de la UAB: exposicions, trobades, 
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activitats artístiques...  

• Realitzar activitats de la UAB a Cerdanyola: aules urbanes -a la ciutat-, activitats 

culturals conjuntes... 

• Incorporar-se l'Ajuntament en els òrgans de govern de la UAB, per exemple, del 

Consell Social, i en projectes importants com el HUbB30. 

• Millorar la mobilitat, les vies i mitjans de transport que connecten la ciutat i la 

UAB. 

• Per part de la ciutat, aprofitar el coneixent que genera la UAB, el Sincrotró i el Parc 

Científic aportant els reptes que té la ciutat, contractant grups i persones 

investigadores, aliant-se en projectes europeus... Per part de les entitats 

científiques, banc de proves a la ciutat, transferir i difondre el coneixement que 

genera, i que aquest es converteixi en riquesa per la ciutat. 

• Definir l'estructura i les regles d'una participació real de la ciutadania, i formalitzar 

els compromisos en aquest àmbit ja sigui amb la redacció del Reglament de 

Participació o de l'apartat corresponent al ROM. 

• Els compromisos que es prenen en els espais de participació (processos de 

participació, Consells de Barri...) s'han d'executar o argumentar perquè no 

s'executen, i difondre la seva execució. Generar confiança en l'administració 

demostrant que la participació de la ciutadania és útil per a la ciutat. 

• Mantenir una comunicació fluida, constant, bidireccional Ajuntament-Ciutadania, 

i des de la proximitat.  

• Establir un calendari de reunions amb els barris per treballar conjuntament, i 

explicar l'execució de les actuacions i projectes que es preveuen en cada territori. 

• Implementar el pressupost participatiu.  

• Crear un Consell de Ciutat assessor i deliberatiu amb 4 sectors: polític, 

institucional, ciutadà (teixit associatiu), i econòmic i social (empresariat, sindicats 

i autònoms). 

• L'administració municipal s'ha de modernitzar dirigint-se cap a noves formes de 

gestió més eficients, i simplificar i digitalitzar els procediments.    

• Tant els representants polítics com el personal tècnic han d'abandonar les inèrcies 

negatives del passat i el conformisme.  

• Millorar l'organització dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament; directrius, 

estructura, formació, perfils, llocs de treball.  

• Actualitzar i redactar un nou ROM. 

• Consolidar la pràctica de què l'Ajuntament treballi d'acord amb un Pla d'actuació 

municipal que planifiqui per objectius, cronologia i pressupost, i permeti així, 
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treballar transversalment, avaluar, rendir comptes i ser transparent.  

• Garantir l'execució del Pla Estratègic: amb responsables dins l'organització, 

actuacions clares, indicadors, seguiment per part dels diferents agents i 

transparència. 

• Repensar la funció social dels centres cívics, entendre'ls com a eix vertebrador del 

barri i incorporar-hi serveis descentralitzats.  
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Altres temes, idees no desenvolupades en el debat 

• Incorporar al Consell de Ciutat en l'estructura del Pla Estratègic.  

• No compliment de compromisos per canvis polítics. 

• On és la Transparència, es tenen dades, indicadors? 

• Coordinació de treball i participació amb les empreses de serveis. 

• Una de les raons de l'alt associacionisme ha estat aconseguir recursos de 

l'Ajuntament: locals, subvencions... 

• Existeixen plans municipals ... Si però s'avalua el seu desenvolupament. 

 

 

Llistat de participants 

 

ENTITAT NOM 

AV. Canaletes José Antonio Trigueros Domínguez 

AV. Montflorit José Antonio Vaca Castro 

AV. "Les Fontetes" Josep Ma. Barroso Peláez 

AV. i Amics de Montflorit Miquel Ruiz 

Ciutadania Jordi Mena 

Junts per Cerdanyola Àngels Guimerà  Guinot 

Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura Carlos Eliseo Sánchez Lancis 
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