Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ I
ERC PER LA MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA
DE CERDANYOLA
Atès que Cerdanyola està situada en un encreuament entre dues de les principals artèries
viàries de Catalunya: l’AP7 (B-30) i la C-58. Forma part d’un dels eixos econòmics amb més
projecció futura –l’eix de la B-30-; disposa d’un total de 7 polígons d’activitat econòmica
(PAEs) que ocupen al voltant de 450 hectàrees, situant la nostra ciutat –aquí ja s’inclou el
Parc de l’Alba- per darrera de Terrassa, Sant Cugat, Castellbisbal i Sabadell; i just per sobre
de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà i Rubí.
Atès que com a ciutat és important poder allotjar empreses actives, que siguin capaces de
generar nous llocs de treball i, alhora, contribueixin als serveis municipals via impostos. Per
això, Cerdanyola ha de ser capaç de mantenir l’activitat de les empreses existents i atraure’n
de noves.
Atès que al costat del nou Parc de l’Alba o del “jove” Parc Tecnològic, tenim en el nostre
terme uns quants polígons industrials amb molts més anys al darrera, que cal modernitzar,
millorar-ne la qualitat, transformar-los si cal i, en conseqüència, augmentar la competitivitat
de les empreses que s’hi ubiquen, fer-les créixer i crear nous llocs de treball. Cal retornar a la
indústria un paper rellevant en l’economia catalana. Hem d’assumir aquest repte. I per això
els ajuntaments i les empreses hem de fer un esforç de col·laboració, presentant necessitats i
projectes.
Atès que no se’ns escapa l’important paper que tenim des dels ajuntaments a l’hora de
planificar, conèixer les necessitats així com les característiques dels espais destinats a
l’activitat econòmica. Tot promovent la seva participació activa i en estreta col·laboració amb
les associacions empresarials, que són realment qui coneixen de primera mà quines son les
necessitats. Des del Partit Demòcrata valorem molt aquest paper importantíssim que tenen i
és del tot imprescindible que des de l’ajuntament els donem l’ajut i el suport necessaris per tal
d’enfortir-les.
Atès que el teixit industrial no el podem veure ni tractar com un artefacte passiu, sense
considerar els beneficis que comporta en dotar-lo de les eines i condicions necessàries, al
mateix temps, potenciant la seva capacitat organitzativa i de gestió.
Atès que adoptem per tant, un posicionament clarament pro actiu, enfoquem la potenciació de
la competitivitat empresarial. I de ben segur, que aquests esforços han de recaure en un
augment de la contractació laboral, que tant ens preocupa i ocupa i al mateix temps enriqueix

la ciutat.
Atès que ens és del tot imprescindible l’impuls de l’estructura productiva local, així com el
foment de l’ocupació i la ferma aposta pel territori com a element de generació de riquesa i la
conseqüent creació de llocs de treball, potenciant la qualitat i l’impacte dels plans locals
d’ocupació i alhora posant els recursos necessaris al servei de l’ocupació dels col·lectius més
vulnerables.
Atès que amb aquest propòsit, entre d’altres, neix el Pla de Modernització dels Polígons,
endegat per la Diputació de Barcelona, tal com s’ha fet públic en data de 13 de juny de 2017.
Aquest Pla compta amb dues convocatòries, una primera dins d’aquest mes de setembre del
2017 amb una dotació de 15M€ i una segona convocatòria pel 2018 dotada també amb 15M€,
amb l’obligació d’un cofinançament per part de l’ajuntament o de les associacions
empresarials existents o bé per capital privat.
Atès que dins dels àmbits de despesa elegible es troben les telecomunicacions, tancaments de
seguretat, l’energia, l’enllumenat, el re-aprofitament de l’aigua, la senyalètica, el
transport/accessibilitat/mobilitat, punts de recàrrega de cotxes elèctrics, la instal·lació de fibra
òptica si és necessari, implantar millores d’estalvi energètic (plaques solars, p. ex.), serveis,
promoció, etc.
Atès que la licitació de la subvenció es farà per concurrència competitiva i es puntuarà que
l’actuació i l’execució estigui avalada pels privats que estiguin al polígon.
El Ple ACORDA
Primer.- Partint de les conclusions de l’Estudi sobre els Polígons d’Activitat Econòmica que
es va fer l’any passat al Servei d’Empresa i Ocupació, SOL·LICITAR al govern municipal
que faci redactar els projectes de millora i de modernització dels PAEs del nostre municipi
per tal de presentar-nos a la convocatòria de setembre (si encara hi som a temps) i a la de
l’exercici de 2018.
Segon.- INSTAR al govern municipal a crear, en el termini d’un mes des de la data
d’aprovació d’aquesta moció, una mesa de treball dels sectors econòmics de la ciutat, on
estiguin representats el govern local, els grups municipals, les associacions empresarials, els
representants designats pels diferents PAEs de la ciutat, i la representació dels sindicats
majoritaris, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament els projectes de millora dels polígons
industrials susceptibles de ser presentats davant la Diputació de Barcelona.
Tercer.- MANIFESTAR la importància d’aquesta línia de treball, atesa la significativa
quantia econòmica a què podria optar el municipi en cas de presentar projectes viables i
compatibles amb l’objectiu de donar suport als emprenedors (empreses) i dinamitzar
l’economia local que pretén aquesta iniciativa; i insta el govern municipal a considerar-la
clau en la seva actuació durant les properes setmanes.
Quart.- CONCÒRRER a les convocatòries de la Diputació de Barcelona, quan siguin
oficials, així com a possibles altres vies de finançament.
Cinquè.- INFORMAR d’aquests acords a les associacions empresarials, als sindicats amb
representació al municipi i a la presidència de la Diputació de Barcelona."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

