num.0 juliol 2017
APUNTS DE CIUTAT
La Secció de Planificació Estratègica de Ciutat de l’Àrea d’Alcaldia, des del Gener del 2017 treballa en tres fronts municipals:
Iniciar un OBSERVATORI DE CIUTAT
Té com a objectiu recollir i agrupar de forma estable uns indicadors territorials i estadístics del funcionament de la ciutat
per “Anys”, per “Àmbits Temàtics” i per “Catàleg de Serveis”.
Podeu veure aquest enllaç de la web municipal laciutat/elmunicipienxifres per estar informats.

Compliment l’ACORD DE MANDAT-2016
El Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presenta
aquest més de Juny 2017 la valoració dels compromisos de
l’ACORD DE MANDAT 2016. Té com a objectiu fer un
seguiment de l’Acord de Govern del 2015 Una-Cerdanyola-per-a-les-persones; acord-progràmatic.
S’ha fet una valoració de tots els 144 Acords signats, que s’han
organitzat per 32 Acords Estratègics, 64 Acords Bàsics, i 48
Acords de Millora, també s’ha fixat les Regidories responsables
de cada Acord, i s’ha fet una valoració política del Nivell de
Compliment; amb Acords Fets (7%), Acords Iniciats (33%), els
Acords en fase d’Inici (34%), i els Acords No Iniciats (26%).
Més Informació

Més Informació

De l’ACORD DE MANDAT al PLA DE MANDAT 2015-2019.
Des de Planificació Estratègica-Alcaldia de l’Ajuntament s’ha presentat en el “Mig Mandat de juny 2017” la formulació d’un PLA
DE MANDAT - PAM 2015-2018, a partir del recull del document de l’Acord de Mandat 2016.
El document assumeix un Mandat i una Missió compartida amb l’Acord de Mandat; i es distribueix en 15 Objectius Estratègics,
45 Objectius Operatius i un total de 180 Accions-Actuacions de Mandat, que inclouen de forma completa i desenvolupada els 144
Acords de l’ACORD-2016 signat, i a més, amb la voluntat d’incorporar i complir les Mocions o Acords Municipals amb ampli
consens polític aprovades al Ple Municipal entre Maig de 2015 i Maig de 2017.
Més Informació

CIUTAT EN PROCÉS
Treballem el PLA ESTRATÈGIC DE CIUTAT
Té com a objectiu fer el compliment l’Acord de Govern del 2016 i en especial del compliment de la Moció de febrer del 2017
sobre el Pla Estratègic de Ciutat. S’està treballant en la redacció d’un Plec de Condicions de la Fase de Diagnosis, per a la seva
tramitació propera.
Més Informació

PUNT DE LLIBRE
Aportem dos recursos desenvolupats per la Diputació de Barcelona - DIBA:
Cercles Comparatius Intermunicipals-DIBA

Estadistica Programa Hermes-DIBA
El Programa Hermes de la Diputació de Barcelona és una base
de dades basada en els Padrons Municipals 2005-2016.

Els Cercles de Comparació Intermunicipal. Que són? Alguns
Serveis Municipals ja hi participen. Per què ens poden servir
en la nostra Memòria Anual dels Serveis Municipals?
Més Informació

Més Informació

NOTES DE CIUTAT
Col.laborar amb “EL PERFIL DE LA CIUTAT”

El segell Europeu URBACT - UE

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès col·labora amb una
associació d’Ajuntaments de Catalunya de més de 50.000 habitants que elaboren conjuntament documents i estadístiques
amb “indicadors de ciutat” de forma comparativa. Aquest any
2017 Cerdanyola ha publicat un Post sobre la Delimitació
d’Unitats Urbanes, com a eina de planificació de la ciutat.

La Xarxa El Perfil de la Ciutat – Indicadors bàsics de Qualitat
de Vida, constituïda per 14 ciutats mitjanes catalanes, ha estat
reconeguda amb el segell europeu URBACT Good Practice
entre un conjunt de 97 exercicis de bones practiques d’arreu
d’Europa presentades per 219 ciutats.

Podeu veure l’enllaç de la web des d’on col·laborem amb
altres municipis
http://perfilciutat.net/articles/vers-la-delimitacio-d-unitats-urbanes-de-cerdanyola-del-valles-una-nova-eina-municipal
Més Informació

El fet d’haver aconseguit el reconeixement del segell europeu
URBACT Good Practice permetrà a la xarxa tenir la possibilitat de poder presentar-se a futures convocatòries d’URBACT.

Més Informació

EN CONTACTE
Planificació Estratègica
El treball en col.laboració està realitzat per en Diego Rodriguez com a cap de Secció i en Joan Carles Sallas com a tècnic de Territori,
amb l’ajut de David Romero, sociòleg de Pla d’Ocupació. El treball que fem es de coordinació amb altres serveis municipals, com el
“SIG municipal” amb Joana Agelet del Servei d’Informació amb dades de Padró Municipal, i amb José Barroso de l’Àmbit de Drets
Civils.
Al llarg de 2017 hem d’establir relació amb tots els Serveis Municipals per a compartir informació i les dades que han de nodrir els
Serveis Municipals i l’Observatori de Ciutat.
Contacte

LA DADA - NEWSLETTER
CERDANYOLA DEL VALLÈS en Superfície de Terme Municipal és el NOVÈ municipi del Vallès Oc.,
i el SISÈ de l’Àrea Metropolitana-AMB. Segons dades municipals 30,7 km2, que correspon a 3.078,1
Hectàrees o 30,781.756 M2.
30,7 KM2 TM Cerdanyola del Vallès

