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Sant Cugat guanya el premi del Sector Públic Europeu pel seu model de gestió econòmica
L'Ajuntament de Sant Cugat guanya el premi del Sector
Públic Europeu en la categoria de 'Lideratge i gestió de canvi',
pel Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE). La
comitiva santcugatenca encapçalada per l'alcalde assegura
que aquest reconeixement atorgat per l'Institut Europeu del
Sector Públic avala la gestió del consistori.

A la categoria de 'Lideratge i gestió de canvi', Sant Cugat ha competit amb quatre candidatures més.
L'Ajuntament de Porto, amb un programa d'incentivació i promoció del personal; el consistori suís de
Lausana, que presentava un projecte de desjerarquització de la policia local; Dinamarca, pel servei
d'assessorament a la immigració, i el Regne Unit, per l'assistència religiosa cristiana a malalts terminals de
càncer en el sistema sanitari públic d'aquest país.
L'alcalde, Lluís Recoder, s'ha mostrat molt satisfet per ser la primera administració de l'Estat espanyol que
guanya aquest premi. Són declaracions a Cugat.cat.
Lluís Recoder: Estic content, primer, perquè som la primera administració de l'Estat que guanyem el
premi. I segon, perquè hi ha hagut un esforç darrere, tot i que ha aixecat susceptibilitats.
L'entrega de premis ha tingut lloc en un cèntric hotel de Maastricht, en una cerimònia presidida per l'alcalde de
la ciutat holandesa, Gerd Leers; el ministre de Finances suec, Mats Odell; i la directora general de l'Institut
Europeu del Sector Públic, Marga Pröhl.
Recoder assegura que el reconeixement és el resultat d'un model que reflecteix el procés de canvi que han de
patir les administracions cap a un servei orientat al ciutadà.
Lluís Recoder: Hem de fer unes administracions que estiguin a l'alçada del que ens demana la gent:
eficàcia, bon servei i transparència.
La delegació santcugatenca també participarà aquest divendres a una sessió de treball per presentar aquest
model aplicat a la ciutat, abans de tornar al vespre a Catalunya.
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