núm.3 gener 2018
APUNTS DE LA CIUTAT
La Secció de Planificació Estratègica des de l’Àrea d’Alcaldia des
del Gener del 2018 ha començat a treballar el Pla Estratègic de
Ciutat en dos fronts:
Donar a conèixer la DIAGNOSIS DEL PLA ESTRATÈGIC
2014.
Com a primer document tècnic ‘Diagnosis Pla Estratègic-2014’
s’ha incorporat a la web municipal els documents encarregats pels
anteriors equips de govern municipals i que es varen contractar
públicament. El document fet en l’anterior mandat, ja indica
algunes de les problemàtiques de la ciutat l’any 2014, en mig de
la crisis econòmica.
https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/pec_sintesidiagnosi_vjuliol2014_2.pdf
https://www.cerdanyola.cat/la-ciutat/informes-i-estudis

Complir el PLA DE MANDAT d’impulsar la COMISSIÓ DEL
PLA ESTRATÈGIC.
Per trobar un acord i un marc de treball participat, des de Pla Estratègic-Alcaldia s’ha impulsat enguany la resolució d’Alcaldia per la
creació de la Comissió del Pla Estratègic. El primer pas és formalitzar
un espai de Taula de Treball del Pla Estratègic Cerdanyola, nomenada per la Resolució d’Alcaldia de gener de 2018, i reunida ja per
primer cop el 31 de gener com a concreció de l’Acord del Ple de 23
de febrer de 2017 en relació al Pla Estratègic, acordant la seva funció,
tasques, metodologia i estructura de treball.
La Comissió del Pla Estratègic té la missió de fer un Pla de Treball
per tal d’endegar la Fase d’Anàlisi i Diagnosi del nou Pla Estratègic
de Cerdanyola, i plantejar la via de col·laboració pública amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i els instituts d’estudis metropolitans que ella coordina.
La col·laboració es concreta en treballar des de la diagnosi del 2014
i l’actualització de dades en clau supramunicipal i metropolitana. La
Fase d’Anàlisi i Diagnosi ha d’aportar un procés participatiu, i una
proposta de “Perspectiva General”.
http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/pam-final_1-7-2017_
corregit.compressed.pdf

CIUTAT EN PROGRÉS
Refer el PLA URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL

El Consorci del Centre Direccional ha iniciat el Procés Participatiu obligat per l’ordenació futura del Centre Direccional amb opinions
diverses sobre el Pla Urbanístic del Parc de l’Alba a la Plana del Castell, i amb noves salvaguardes ambientals, de mobilitat i de limitació
d’activitat comercial, i els riscos ambientals de l’habitatge i els abocadors existents de Can Planas i Elena’. Les Jornades organitzades pel
Consorci del Parc de l’Alba, han comptat amb la Generalitat de Catalunya, la Direcció general d’Urbanisme i l’Agència Catalana de
Residus-ACR, i tècnics d’universitats implicats en la descontaminació de la Plana del Castell, així com entitats, Cerdanyola Empresarial,
CEPA i REFEM.
El conflicte urbanístic del Centre Direccional obliga a solucions diferents al Pla Director Urbanístic-PDU-2012 suspès pels tribunals, les
jornades s’han celebrat, amb bona representació tècnica, però baixa participació de la ciutadania i dels representants polítics, i per tant,
amb poc debat de ciutat. Tot i així, per garantir la transparència i informació pública, les conferències es troben a la pagina web del Parc
de l’Alba i del procés participatiu de la Generalitat de Catalunya.
http://cerdanyola.info/societat/el-futur-del-centre-direccional-sobrira-a-la-consulta-a-la-ciutadania/
https://www.parcdelalba.cat/CA/2393/participacio-ciutadana/proces.html
https://www.parcdelalba.cat/CA/2405/participacio-ciutadana/resum-aportacions.
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/pla_director_urbanistic_pdu/en_curs/Barce lona/pdu_
centre_direccional_cerdanyola_del_valles/

PUNT DE LLIBRE
Reunions de seguiment del Pla d’Actuació Municipal-PAM
2015-19
Planificació estratègica inicia les reunions tècniques de seguiment
del PAM 2015-2019, amb el conjunt de totes les unitats funcionals dels serveis per valorar el nivell de seguiment dels acords i
actuacions del PAM 2015-2019. S’ha realitzat un primer torn de
reunions amb Treball i Promoció econòmica, Cultura, Participació Ciutadana, Salut Pública, Habitatge, etc... que finalitzaran
el febrer de 2018. A partir del Juny de 2018 s’avaluarà el seu
compliment per donar comptes a la ciutadania.

E_PAMCerdanyola; un programa web pel seguiment del PAM
2015-19.
L’Ajuntament impulsa internament un programa-web per al seguiment del Pla d’Actuació Municipal-PAM que permetrà la seva
utilització enguany i per a propers mandats municipals. El programa
E_PAMCe és una eina ja desenvolupada a Sant Boi i Mataró, que
permet un seguiment ‘on line’ del mandat, per part dels responsables i representants municipals i de la ciutadania, dels compromisos
municipals de l’Equip de Govern i Mocions Municipals.

http://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/pam-final_1-7-2017_corregit.compressed.pdf

NOTES DE CIUTAT
- Jornada 29N-Els Observatoris de Ciutat “EL PERFIL DE LA CIUTAT”
L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha col·laborat en la Jornada sobre el paper dels Observatoris de Ciutat organitzada per la ‘Xarxa
Perfil de Ciutat’ formada per 13 municipis de més de 50.000habitants, i realitzada a Cerdanyola del Vallès en el Campus de la UAB conjuntament en col·laboració amb el departament de Geografia de la UAB. La Jornada va ser inaugurada per l’alcalde de Cerdanyola Carles
Escolà, i la cloenda per l’Alcalde de Sabadell Maties Serracant.
Cerdanyola del Vallès el 2016 ha iniciat el seu Observatori de Ciutat en aquest mandat, i per tant el seu principal objectiu és situar-se
en la xarxa de ciutats que estan implicades, i col·laborar i participar-hi activament. Cal destacar de la Jornada les intervencions de cinc
Observatoris de Ciutat; Rubí, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, i C. Comarcal del Vallès Occidental, així com les conferències
de Josep Ma. Llop, Càtedra Ciutats Intermèdies, Antoni Durà, doctor Geografia i Carme Miralles doctora en geografia i directora del
departament de Geografia de la UAB.
http://perfilciutat.net/articles/jornada-el-paper-dels-observatoris-de-ciutat
http://perfilciutat.net/articles/resum-de-la-jornada-el-paper-dels-observatoris-de-ciutatla ciutat
El procés participatiu de Ca n’Altimira com a futur equipament
de ciutat
Després d’un any de debats i de treball, el procés participatiu ha
finalitzat amb una proposta de consens sobre quin ús ha de tenir
l’edifici de Ca n’Altimira, quin serà el seu programa. Ca n’Altimira
serà un Espai d’acció i de creació organitzat en tres grans blocs
d’activitats i producció: el bloc social, el bloc artístic, i el bloc tecnològic.
A més, Ca n’Altimira ha de ser un Espai comunitari, i un nexe que
es vinculi als equipaments cívics i culturals de la ciutat, i dinamitzi
la creació d’una xarxa d’equipaments municipals. Les conclusions
i resultats del procés participatiu han permès la redacció del Pla
Funcional de l’equipament, document previ a la redacció del

Projecte d’Obres i Reforma de l’edifici protegit de Ca n’Altimira.
A partir d’ara, el 2018 s’inicia la fase d’elaboració del Projecte Tècnic.
Acabat el procés participatiu de Ca n’Altimira, des de l’àmbit de
Participació i relacions veïnals, la reflexió sobre l’espai Ca n’Altimira
com a dinamitzador dels espais cívics-culturals de la ciutat; els
Centres Cívics i Casals, ha estat una tasca que ha permès iniciar la
reflexió sobre el model organitzatiu dels equipaments associatius i
culturals de la ciutat.
http://www.cerdanyola.cat/canaltimira
https://www.cerdanyola.cat/guia/punt-dinformacio-geografica
http://sig.cerdanyola.cat/cerdanyolagis/visor-guia.jsp

l’IERMB publica la web GEOGRAFIES DE LA INNOVACIÓ.
Quins són els paràmetres urbans que ajuden a desenvolupar l’economia innovadora a l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB?.
L’estudi Geografies de la Innovació vol avaluar a nivell metropolità l’impacte de les iniciatives innovadores en el territori, entenent que
les condicions del teixit urbà influeixen en la generació de diversos models econòmics i espacials.
http://ambinnova.300000kms.net/#firstPage
L’AMB publica en la web TERRITORIS els indicadors d’Àrees d’especial atenció.
Mitjançant dos estudis, un corresponent a la Llei de Barris i l’altre que fa referencia a un Estudi de l’any 2015, aquests estudis permeten
georeferenciar les mancances soci-demogràfiques i de qualitat de vida de tota l’Area Metropolitana de Barcelona, secció censal per secció
censal.
http://www3.amb.cat/repositori/Estudis%20territorials/Barris/Llei_Barris_2011.pdf
http://www3.amb.cat/repositori/Estudis%20territorials/Barris/Indicadors_Arees_Atencio_2015.pdf

LA DADA - 53,5 m2 / Habitant
CERDANYOLA DEL VALLÈS, amb 57.543 habitants (2016), i amb 308,2Ha. de titularitat pública en sòl d’Espais Lliures
Urbans , és el SEGON Municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB, darrera Sant Cugat, segons un Estudi de l’AMB
(A.Ferrer*2014) sobre zones verdes expropiades. Segons el Pla General Metropolita-PGM, la superfície futura d’espais lliures del
municipi és de 385,3 Ha., sent ja en l’indicador urbà en sòl d’espai lliure/habitant (53,5m2/hab.) el PRIMER municipi de l’AMB
de més de 20.000hab.
Cal recordar que una hectàrea (1ha=10.000m2) és com un camp de futbol. I a més, Cerdanyola del Vallès aporta una superfície de
1.447,5ha. de Sòl No Urbanitzable Protegit al Parc Natural de Collserola i esdevé una «CIUTAT SALUDABLE» en Espais Lliures,
de l’àmbit metropolità de Barcelona.
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/declaracio-de-parc-natural
53,5 m2/hab.
308,2 Ha.
1.447,5 Ha.

-Densitat Urbana d’Espai Lliure / Habitant
-Superfície d’Espai Lliure Cerdanyola del Vallès
-Superfície de Parc Natural de Collserola-Cerdanyola del Vallès

RESERVA
L’AMB publica en la web l’ARXIU CARTOGRÀFIC AERI
L’AMB disposa d’un llegat cartogràfic i fotogràfic de més de 60
anys d’història: l’arxiu de vols fotogramètrics i de cartografia
històrica. Actualment, a la Secció de Cartografia de l’AMB s’estan
duent a terme els treballs de recuperació de l’arxiu de vols històrics i de la cartografia històrica, com ara els anys 1956, 1961,
1965, 1970, 1977 o 1981que es poden consultar al portal web
del Catàleg de Cartografia.
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/cartografia/arxiucartografic

L’AMB publica en la web DADES BÀSIQUES DELS MUNICIPIS
METROPOLITANS
L’AMB disposa del dossier de dades bàsiques dels municipis metropolitans és un document que conté un seguit de fitxes per a cadascun
dels municipis metropolitans amb estadístiques temàtiques.
Cada fitxa inclou informació sobre territori (ocupació, règim del
sòl), població (nombre d’habitants, índexs, taxes), activitat econòmica (renda, atur, afiliació) i edificis i habitatges (cens d’habitatges, estat de les edificacions, construcció) amb l’objectiu d’oferir una visió
sintètica i resumida de les característiques principals dels municipis.
http://www3.amb.cat/repositori/Estudis%20territorials/Dades_municipis_metropolitans_2017.pdf

