
FASE DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: 
PRIMER GRUP DE TREBALL

EIX GOVERNANÇA

1 d’octubre 2020
18-19:30h



Agenda

Hora Activitat Organització

18:00-18:15 Benvinguda i presentació dels
participants

Plenària

18:15-18:20 Explicació de la dinámica de
treball

Plenària

18:20-18:45 Presentació dels principals
indicadors de la diagnosi

Plenària

18:45-19:40 Treball participatiu Plenària

19:40-20h00 Conclusions del treball i
tancament

Plenària



Indicadors
Organització i RRHH

“l’actuació municipal no s’articula en 

base a evidències ni d’acord amb

informació prèviament recopilada, sinó

que tendeix a respondre de forma 

reactiva a les demandes individuals

formulades per la ciutadania i els propis 

responsables polítics” (Diputació de 
Barcelona, 2016:25)

Pactes polítics 
fràgils

Manca d’un equip
directiu

professionalitzat

No claredat
organigrama 

jeràrquic i 
funcional

Manca de 
coneixement i visió

estratègica



Indicadors
Gestió financera municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local.

Despesa total per habitant. Subàmbit metropolità, 2010-2017.
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Àrea metropolitana

Font: Elaboració pròpia a partir de Secretaría General de Financiación Autonómica
y Local.

Inversió total per habitant. Subàmbit metropolità i AMB, 2010-2017.
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Indicadors
Governança i trajectòria institucional

Font: Elaboració pròpia. 

Institucions i participació de l’ajuntament. Cerdanyola del Vallès,
2019.

Tipus d’organitzacions en els quals Cerdanyola del Vallès n’és membre, 2020.

Font: Elaboració pròpia a partir de document: “Les oportunitats de desenvolupar polítiques
conjuntes al territori del Vallesos.Institut Cerdà.



Indicadors
Participació i relacions amb la ciutadania

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia d’Entitats de la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques, Generalitat de Catalunya.

Índex de Transparència. Subàmbit metropolità, 2013-2020Taxa d’associacionisme. Subàmbit metropolità, 2019.

Font: Elaboració pròpia a partir de Mapa InfoParticipa. Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural. Universitat Autònoma de Barcelona.
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Qüestió focal i 
temps horitzó

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



Escenaris 
possibles

• Escenari òptim: proposta d’un escenari
fictici on no hi ha febleses ni amenaces en
la temàtica concreta, per tant, un escenari
“utòpic” on s’han vist realitzades les
fortaleses i oportunitats.

• Escenari pèssim: proposta d’un escenari
fictici on no hi ha oportunitats ni fortaleses.
Només febleses i amenaces, i sense
coordinació per part dels agents implicats.



ESCENARI ÒPTIM

L’ajuntament gestiona la 
gran complexitat i 

densitat institucional.

L’ajuntament té presència, 
pes i capacitat de 

lideratge als òrgans de 
concertació

Mecanismes de 
coordinació estables i 

xarxes multinivells.

Sistema de participació 
local dinàmic, inclusiu, 

innovador.

Gestió directiva municipal 
amb visió estratègica a 

llarg termini, 
especialment després de 
la crisi del coronavirus.

Organigrama municipal 
innovador i funcional. 

Gestió del talent



ESCENARI PÈSSIM

Municipi desbordat en la 
gestió del terme 

municipal, particularment 
després de la crisi del 

coronavirus

Coordinació amb ens 
supramunicipals de forma 

bilateral i puntual

Municipi no té pes, 
presència ni lideratge en 

òrgans de concertació 
existents

Dèficit de gestió directiva: 
projectes puntuals, sense 

visió estratègica

Xarxes multinivells actuen 
de forma autònoma, 

independent i 
descoordinada.

Participació local: sense 
cap incidència real en 

l’agenda política 
municipal

Bellaterra s’annexiona a 
Sant Cugat del Vallès

La UAB col.labora més
intensament amb

Sabadell i Sant Cugat del 
Vallès.


