PLA ESTRATÈGIC DE
CERDANYOLA DEL
VALLÈS
FASE DE PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

Com volem que sigui
Cerdanyola del Vallès
l’any 2030?

PLA
ESTRATÈGIC
DE CIUTAT

Antecedents
Punt de partida:
• Diagnosi estratègica
• Com es va fer?
• Quina és la realitat de Cerdanyola del Vallès?

Fase actual:
• Planificació estratègica
• Estructura i proposta metodològica

En el municipi de Cerdanyola del Vallès s’han
iniciat els següents plans estratègics:

Antecedents

• 2002-2004: "Projecte de Ciutat de Cerdanyola
21“
• 2014: diagnosi del "Pla Estratègic de Cerdanyola
del Vallès 2014-2014".
• 2017: el Ple Municipal aprova impulsar el “Pla
Estratègic de Cerdanyola del Vallès”
• 2019: finalitza la diagnosi estratègica del PEC.

Punt de
partidaDiagnosi
estratègica

Aprofundeix en diferents àmbits de la realitat
local, identificant les fortaleses i les principals
problemàtiques del municipi metropolità a partir
de les quals indagar horitzons desitjables cap a on
avançar.
Vol ser l’inici d’una agenda de canvi a mig i llarg
termini dinamitzada per l'Ajuntament i construïda
amb col·laboració dels diferents actors presents en
el municipi.
Ha de servir de base per identificar els reptes i
prioritzar les accions estratègiques per a l’horitzó
2030.

Diagnosi
estratègica:
com es va fer?

•
•
•
•

30 entrevistes
5 grups de discussió
55 participants.
100 d’indicadors quantitatius recopilats i
analitzats
• Comparació de Cerdanyola del Vallès amb
els seus municipis veïns.

Diagnosi
estratègica:
com es va fer?

Anàlisi:
• dels principals documents de política
tant locals com supramunicipals,
relacionats amb els àmbits de treball
del pla.
• del marc normatiu i instruments de
planificació relacionats amb els
àmbits de treball del pla.
• de la visió supralocal i lògica
multinivell a Cerdanyola del Vallès.

Fase de
planificacióen temps de la
Covid-19

La proposta de planificació plantejada inicialment
va ser redefinida i adaptada a les noves exigències
de salut (prohibició de reunions de més de 10
persones) i a la nova realitat social. El principal
canvi que s’introdueix és el següent:
Tot el procés participatiu passa a celebrar-se
virtualment i, per tant, apdaptant la metodologia
proposada inicialment al nou context i innovant.

Sessió
informativa

Fase de
planificacióEstructura
metodològica

Primer Grup de
treball per eixos
temàtics

Procès telemàtic
d’ordenació i
priorització

Segon Grup de
treball per
reptes
estratègics

Consell Plenari

Fase de
planificacióCalendari

Primer grup
de treball

L’objectiu principal d’aquesta sessió serà elaborar
els objectius sectorials del PEC, i per tant intentarà
donar resposta a la pregunta:
“Com volem que sigui Cerdanyola l’any 2030 en
l’àmbit X?”

Primera sessió
de treball virtual

Trasllat de la
diagnosi i
escenaris
Treball en base
als sub-eixos

Objectius
sectorials

Primer grup
de treball

Economia i
coneixement

Governança

Es desenvoluparan 5 grups de treball, un per cada
eix temàtic, amb una composició d’unes 15 - 20
persones, i una durada d’unes 2 hores.

Cohesió social

Territori i
sostenibilitat

Socio-educatiu i
cultural

Eixos (5) i subeixos (16)
Economia i
coneixement
• Estructura
econòmica
del municipi i
mercat de
treball
• Coneixement
i industria
• Comerç

Governança
• Estructura,
organització i
gestió
financera
municipal
• Participació i
relacions
amb la
ciutadania
• Governança
territorial

Cohesió social
• Salut i canvi
demogràfic
• Ocupació i
pobresa
• Feminisme i
Lgtbi+
• Habitatge

Territori i
sostenibilitat
• Mobilitat
• Sostenibilitat,
medi
ambient i
metabolisme
urbà
• Urbanisme i
espai públic

Socioeducatiu i
cultural
• Educació
• Cultura
• Esports

Sessió
informativa

Primer grup
de treballCronograma

Eixos

Data

Horari

Opció 1

21 de
setembre

18-19:30h

Opció 2

23 de
setembre

12-13:30h

Economia i
coneixement

28 de
setembre

15- 16:30h

Cohesió social

29 de
setembre

18-19:30h

Socioeducatiu
i cultural

30 de
setembre

18-19:30h

Governança

1 d’octubre

18-19:30h

Territori i
sostenibilitat

5 d’octubre

18-19:30h

Primer grup
de treballConvocatòria

• Llistat de participants consensuat amb
la Taula Política
• Crida a la participació: inscripció a
través de la página web del PEC
• http://pec.cerdanyola.cat/

Procés
telemàtic
d’ordenació i
priorització

Es manté la proposta segons la qual el format
d’aquest procés és el següent:

Procés telemàtic
compartit

Valoració
d'objectius per
àmbits
Priorització
qüestions
transversals i
reptes

Objectius clars i
estructurats
Reptes
transversals i
estratègics

Procés
telemàtic
d’ordenació i
prioritzacióMetodologia

Qüestionari 1: Valoració d'objectius per àmbits
Sobre la base dels resultats del primer workshop, disseny
d’un qüestionari que s’envia a les persones participants de
cada sessió temàtica, que contribueixi a ordenar i prioritzar
els resultats de la primera sessió, assentant de forma
compartida, les bases del treball posterior.
Qüestionari 2: Priorització qüestions transversals i reptes
Plantejarà els reptes estratègics i transversals que es
desprenen dels resultats obtinguts en el primer qüestionari,
i els objectius que estan relacionats amb aquests reptes.
Aquesta vegada, es distribuiria entre totes les persones
participants a tots els grups temàtics, i ens permetrà tenir
una visió global i estratègica dels continguts aconseguits
fins el moment.

La segona sessió de treball virtual tindrà l’objectiu
principal de definir els projectes estratègics de
Cerdanyola pel 2030 que ens permetran donar sentit a
aquests projectes d’acord amb la pregunta:

Segon grup de
treball

“Quins projectes hem de dur a terme per respondre als
reptes que hem prioritzat per Cerdanyola 2030?”.
Retorn dels
reptes prioritzats
Segona sessió de
treball online
Disseny de
projectes

Projectes a
desenvolupar en
cada repte

Consell Plenari

L’objectiu d’aquesta sessió serà difondre el treball dels
i les participants, i els continguts del document
estratègic. També s’obrirà l’oportunitat en aquest
moment de, mitjançant l’ús d’una plataforma de
votació senzilla i eficaç, valorar alguns dels continguts
presentats per ampliar el seu consens.
Caldrà, a més, consensuar el desplegament de
mecanismes que garanteixin la continuïtat del procés
del Pla Estratègic de Cerdanyola del Vallès, després
d’haver finalitzat aquesta primera etapa de
construcció col·lectiva.

