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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 24 de novembre de 2016, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's,
3 vots a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 abstenció del
grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, CANDIDATURA DE PROGRÉS, CIUTADANS I EL PARTIT POPULAR
PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA PARTICIPI EN LA PROPERA
CONVOCATÒRIA DELS FONS FEDER, VINCULADA ALS PROJECTES D’
ESPECIALITZACIÓ COMPETITIVA TERRITORIAL (PECT), JUNTAMENT AMB
RUBÍ I SANT CUGAT
Atès que Cerdanyola és un dels municipis de Catalunya amb més activitat de Recerca +
Desenvolupament gràcies als 4000 investigadors vinculats amb la UAB, als centres de
Recerca com el PRUAB, el CSIC, l’IRTA, el CRAG, l’ICTA-ICP, el CREAF, el Centre de
Visió per Computació, al centre de Recerca Tecnològica EURECAT, l’Institut d’Arquitectura
Avançada de Catalunya, … i disposa de Parcs d’Activitat Econòmica com el Parc Tecnològic
del Vallès o el Parc de l’Alba amb el Sincrotró.
Atès que la Comissió Europea, per combatre la crisi econòmica iniciada el 2008, va redactar
l’Estratègia 2020 que explica:
Europa s'enfronta a un moment de transformació. La crisi ha tirat per terra anys de
progrés econòmic i social i ha exposat les debilitats estructurals de l'economia europea.
Mentrestant, el món es mou amb rapidesa i els reptes a llarg termini (mundialització, pressió
sobre els recursos, envelliment) s'intensifiquen. La UE ha de fer-se amb el seu propi futur.
Europa pot tenir èxit si actua col·lectivament, com a Unió. Necessitem una estratègia que ens
ajudi a sortir enfortits de la crisi i converteixi la UE en una economia intel·ligent, sostenible i
integradora que gaudeixi d'alts nivells d'ocupació, de productivitat i de cohesió social. Europa
2020 constitueix una visió de l'economia social de mercat d'Europa per al segle XXI.
Europa 2020 proposa tres prioritats que es reforcen mútuament:
- Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la
innovació.
- Creixement sostenible: promoció d'una economia que faci un ús més eficaç dels
recursos, que sigui més verda i competitiva.
- Creixement integrador: foment d'una economia amb alt nivell d'ocupació que tingui
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cohesió social i territorial.
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La UE ha de definir el lloc que vol ocupar el 2020. Amb aquesta finalitat, la Comissió
proposa els següents objectius principals de la UE:
- El 75% de la població d'entre 20 i 64 anys hauria d'estar empleada.
- El 3% del PIB de la UE hauria de ser invertit en R + D.
- Hauria assolir l'objectiu «20/20/20» en matèria de clima i energia (inclòs un
increment al 30% de la reducció d'emissions si es donen les condicions per a això).
- El percentatge d'abandonament escolar hauria de ser inferior al 10% i almenys el 40% de la
generació més jove hauria de tenir estudis superiors complets.
- El risc de pobresa hauria amenaçar 20 milions de persones menys.
Atès que a Catalunya aquesta Estratègia 2020 de la Comissió Europea ha portat a
desenvolupar l’Estratègia RIS3CAT per concretar els objectius territorials:
L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de
la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (
research innovation strategies for smart specialisation , RIS3) que s'ajustin al seu potencial
d'innovació.
Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit
productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa
operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, d'acord amb quatre objectius estratègics, que es
corresponen amb quatre eixos d'actuació:
Objectius estratègics:
1Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència
dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap
a activitats de més valor afegit.
2Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i
la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat
3Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats
tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territorio
4Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les
empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la
internacionalització i l’emprenedoria
Eixos d’actuació:
1L’eix 1 es focalitza en set àmbits sectorials líders que, pel pes i pel potencial, poden
actuar com a clau de volta de la recuperació econòmica i de la reorientació de l’economia
catalana cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.
2L’eix 2 identifica noves oportunitats econòmiques en àmbits emergents, a partir de les
capacitats tecnològiques (noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d’
innovacions d’avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats.
3L’eix 3 es centra en les tecnologies facilitadores transversals, que han de ser el
principal instrument transformador del teixit productiu i han de generar noves oportunitats
cientificotecnològiques i econòmiques..
4l’eix 4 es centra en la millora de l’entorn d’innovació.
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Atès que fa mesos que el nostre Ajuntament ha estat treballant aquesta estrategia en el marc
del CIT (Catalonia Innovation Triangle ) juntament amb els Ajuntaments de Sant Cugat i de
Rubí i que, finalment aquesta feina s’ha acabat concretant en un Projecte d’Especialització
Competitiva Territorial (PECT) amb bona part dels agents d’R+D+I del nostre territori; que
aquest projecte consisteix en la creació d’una xarxa d’espais de transferència tecnològica i de
coneixements cap als ciutadans i les empreses de la zona per tal d’innovar i impulsar l’
activitat económica de la mateixa zona; que aquests espais, anomenats FAB-LIVING-LABS
són espais on es posa la tecnologia a l’abast des usuaris que vulguin treballar, desenvolupar
algun projecte, prototip o idea, espais docents on formar-se i compartir idees i coneixements;
que a més aquest projecte ha de permetre Cerdanyola ser “ciutat universitària i tecnològica”
no sols al PTV i al campus UAB, sinó també dins del nucli urbà, recuperant el dinamisme
universitari que va viure la nostra ciutat abans del 1992.
Atès que la UAB va proposar que el FAB-LIVING-LAB de Cerdanyola fos un centre de
referència europeu en Economia Circular Avançada (tractament dels materials reciclats per
obtener nous compostos que puguin ser reutilitzats com a materia primera en noves
aplicacions); i tenint en compte l’historial de la nostra ciutat pel que fa al tema dels abocadors
fa que aquest camp esdevingui una oportunitat molt encertada per a desenvolupar l’estratègia
de Reduir-Reciclar-Reutilitzar en pro de la sostenibilitat mediambiental.
Atès que aquest projecte compartit no es va poder presentar finalment a la convocatòria dels
projectes PECT als fons FEDER del passat 5 de setembre per no tenir el suport de tot el
govern municipal i que això va provocar que la resta d’agents implicats renunciessin a darrera
hora a la convocatoria.
Atès que en la reunió celebrada a Sant Cugat el dia 2 de setembre de 2016 va quedar clar l’
interès de les parts implicades per a continuar treballant en aquest projecte i presentar-lo en
una nova convocatòria (que podria sortir a començaments del 2018); i atenent a la petició dels
Ajuntaments de Sant Cugat i Rubí cap a l’Ajuntament de Cerdanyola per tal que aquest els
doni una resposta (positiva o negativa) a participar en la nova convocatòria abans de que
acabi l’any 2016.

El Ple ACORDA
Primer.- NO DEIXAR PASSAR aquesta nova oportunitat i s’impliqui en el Projecte de
FAB-LIVING-LAB sobre Economia Circular Avançada per tal de poder fer-lo realitat.
Segon.- DONAR resposta positiva per escrit -en un termini màxim de 10 dies a comptar des
del dia d’avui- a participar en el projecte als Ajuntaments de Sant Cugat i Rubí.
Tercer.- COMENÇAR a buscar, per part dels tècnics del Departament d’Empresa de l’
Ajuntament, juntament amb els d’Urbanisme, Patrimoni i Planificació Estratègica, ubicacions
possibles per anar avançant la planificació.
Quart.- DONAR compte de la resposta en el proper Ple Ordinari de Desembre.
Cinquè.- CONVOCAR una reunió, a celebrar en l’Ajuntament de Cerdanyola, a tots els
agents implicats per tal de que aquests recuperin la confiança en la nostra institució i poder
començar a treballar en la planificació del projecte.
Sisè.- TENIR en compte totes les convocatòries de fons FEDER que es produeixin com a
mesura per dinamitzar l’economia local i modernitzar la nostra ciutat."
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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.

