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Sant Cugat lluita avui per un dels premis de l'Institut Europeu d'Administració Pública
L'Ajuntament sabrà aquesta tarda si és el guanyador d'un
dels Premis del Sector Públic Europeu pel nou model de gestió
dels comptes locals. Sant Cugat competeix amb quatre
administracions públiques més en la categoria 'Lideratge i
gestió de canvi' d'aquests reconeixements organitzats per
l'Institut Europeu d'Administració Pública.

La jornada començarà a primera hora del matí, quan les diverses administracions nominades presentaran en
uns audiovisuals els projectes pels quals seran candidates. En aquest espai, Sant Cugat destacarà les principals
característiques del Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE), un model de gestió que prima els
aspectes executius i vincula el pressupost a una estratègia per objectius, i pel qual opta a aquest guardó. En
aquest sentit, remarcarà el fet que aquest sistema es basa en principis com, per exemple, una organització
focalitzada ens uns objectius polítics, l'ús de mapes estratègics i la transparència davant de la ciutadania. En
paral·lel, es destacarà que, amb aquest model, s'ha aconseguit en el darrer any ser l'ajuntament més transparent
de Catalunya, segons l'ONG Transparència Internacional.
Des de Maastricht, l'alcalde, Lluís Recoder, ha assegurat que Sant Cugat treballa des de fa temps per oferir el
màxim de serveis als ciutadans amb el menor cost possible i que això és el que ha valorat el jurat dels premis.
Lluís Recoder: La ciutadania ens demana que donem els millors serveis amb el menor cost possible i en
això estem. Busquem la manera més eficaç de fer-ho.
En aquest sentit, Recoder ha destacat que Sant Cugat s'ha preparat millor que altres ajuntaments per afrontar
l'arribada de la crisi i els problemes de liquiditat que comporta.
A part de l'alcalde, la delegació santcugatenca que s'ha desplaçat a la ciutat holandesa també està formada pel
tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Joly, el director de l'àmbit d'Economia, Carlos Vives, i el gerent de
l'Ajuntament, Pau Villòria.
A partir de les sis de la tarda, començarà la cerimònia d'entrega dels guardons, pel qual Sant Cugat competeix
amb quatre candidates més, les quals procedeixen de Portugal, Suïssa, Regne Unit i Dinamarca. Finalitzada
aquesta cerimònia, la delegació santcugatenca participarà demà en diversos simposis econòmics per presentar
el model aplicat a la ciutat, abans de tornar al vespre a Catalunya.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/economia/46516.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 15/05/2021

