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OBJECTIU DEL TREBALL: L’objectiu d’aquest treball és el d’elaborar un pla de dinamització i

millora de la competitivitat del PAE de Pla d’en Boet, que després pot servir per extrapolació, per detectar

possibles actuacions generals a tots els PAE de Mataró.
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TREBALL REALITZAT: En base a l’objectiu exposat, el treball, ha dut a terme:

1. Una anàlisi de la informació disponible referent a la situació actual del PAE Pla d’en Boet, per

tal de conèixer la situació de partida pel que fa a:

 Subministraments i els serveis

 Al model de gestió

 La interlocució entre les empreses i l’ens públic competent al PAE

 Promoció i difusió del que pot oferir el polígon

2. Una diagnosi, per identificar oportunitats de millora en les qüestions assenyalades, que impulsin

un salt qualitatiu en la competitivitat del PAE. La conclusió de la diagnosi, ha estat un DAFO.

3. Propostes d’acció, per tal d’aprofitar les oportunitats de millora que s’identifiquin.

4. Dues sessions de treball (amb entitats públiques involucrades en la gestió del PAE i amb empreses

integrants del PAE), per tal de contrastar els resultats i recollir aportacions addicionals.

5. Priorització de Propostes i determinació de l’àmbit d’aplicació, diferenciant les propostes

específiques de Pla d’en Boet de les que poden ser genèriques per a tots els PAE.

6. Realització d’un pla operatiu per a les propostes que s’ha determinat com a prioritàries.
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CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

Les principals conclusions de la Diagnosi, que han estat contrastades tant amb els ens gestors del

polígon com amb les empreses usuàries, són:

1. Subministraments: s’ha detectat la presència de microtalls en el subministrament d’energia.

2. Serveis Operatius: les principals oportunitats de millora detectades han estat:

 La brutícia derivada de l’oci nocturn, que és una preocupació de primer ordre per les empreses.

 Problemes puntuals de vandalisme / seguretat derivats de l’oci nocturn.

 Dificultats de les empreses per ampliar la superfície disponible. En aquest sentit, destaca que la

demanda de naus de superfície inferior a 3.000 m² representen el 7% del mercat potencial.

 Poca maniobrabilitat dels camions als carrers estrets, derivada de que els cotxes aparquen a

banda i banda del carrer.

 Manca de senyalització d’accés al polígon des de les carreteres d’accés i de les empreses a

l’interior del polígon (es troba a faltar mapes de les empreses als accessos).

 La utilització del transport públic té una quota inferior al 2%.

 Hi ha interès per part de les empreses de poder establir col·laboracions amb el TCM i amb la

resta d’empreses del polígon.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES RECOMANADES:

A partir de les conclusions de la diagnosi, es proposa impulsar una sèrie d’actuacions que queden

englobades en les següents línies estratègiques:

1. La millora dels subministraments i dels serveis operatius.

2. La definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental.

3. El foment de la cooperació entre empreses i amb el TCM.

4. El foment de l’Associacionisme.

5. La difusió d’informació i creació d’imatge de marca dels polígons.

6. L’ampliació de la cartera de serveis estratègics.

CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI

3. Model de gestió: Es tracta d’un polígon de gestió pública. No hi ha associació d’empreses al

polígon.

4. Interlocució de les empreses amb l’ens públic competent: Es troba en procés de creació una

comissió interdepartamental impulsada per l’Ajuntament de Mataró.

5. Promoció i imatge del polígon: En l’actualitat no es duen a terme activitats de difusió i promoció de

la imatge del polígon.
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PLA OPERATIU

Les línies estratègiques proposades, contenen una sèrie d’accions que han estat prioritzades en base a:

1. Els resultats de la diagnosi.

2. El criteri de l’IMPEM i la Diputació.

3. Les consideracions d’entitats i empreses a les sessions de treball.

En base als resultats d'aquesta priorització, s’ha desenvolupat en major profunditat (en forma de pla

operatiu) les següents línies d’acció:

A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental: posant especial èmfasi en la

possibilitat de crear una Unitat de suport als PAE a l'IMPEM, amb dependència funcional i

organitzativa de l’IMPEM, que actuï com a interlocutor entre les empreses i els diferents

departaments de l’Ajuntament.

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró: Amb l’objectiu

d’implicar a les empreses en la millora de la competitivitat del polígon (major eficiència en la

gestió, decisió sobre els principals serveis que es necessari impulsar, major poder derivat d’una

major representativitat, etc.)

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i visualització dels

polígons: que inclou:

 La millora dels subministraments i dels serveis operatius.

 El Foment de la cooperació entre empreses i amb el TCM

 L’ampliació de la cartera de serveis estratègics
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PLA OPERATIU

Les accions desenvolupades en el Pla Operatiu, han estat complementades amb fitxes documentades de

bones pràctiques que han aconseguit objectius similars als perseguits per l’acció tractada. És el cas de:

 Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental: Cas a l’Ajuntament de los Barrios, Cádiz.

 Foment de l’Associacionisme: Cas de Polinyà, Barcelona

 Foment de la cooperació entre empreses i parcs tecnològics: Cas Zamudio, Bizkaia.

 Difusió d’informació i creació d’imatge de marca dels polígons: Cas de Gavà, Barcelona.
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 L’Ajuntament de Mataró, a través de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), vol donar

un impuls estratègic al PAE de Pla d’en Boet, per tal de transformar aquest polígon d’activitat

econòmica en un element estratègic de desenvolupament de la ciutat. Aquest objectiu passa per un

nou model de gestió del polígon, amb proactivitat i iniciativa, que prioritzi el seu desenvolupament com a :

motor econòmic, dinamitzador de creació de riquesa i generador de llocs de treball.

Introducció

 L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, desenvolupa a través del

Servei de Teixit Productiu (STP) actuacions en l’àmbit de la dinamització de l’activitat econòmica

del territori. En aquest sentit, una de les línies de treball del STP són actuacions de suport als ens

locals en matèria de polígons d’activitat econòmica (PAE), incloent suport econòmic i suport tècnic.

 Dins el marc de l’assistència tècnica, una de les actuacions que s’ofereix als ens locals és el Programa

Mentor PAE, que pretén utilitzar en l’àmbit dels PAE la metodologia dels serveis Mentor que ja estan

funcionant (Mentor Empresa des de l’any 2001 i Mentor Territori des de l’any 2007).

 La finalitat del Mentor PAE és la d’oferir assistència tècnica als equips de govern dels ens locals en

la presa de decisions i la gestió en matèria de PAE.
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Introducció

 El Servei de Teixit Productiu (STP) de la Diputació de Barcelona juntament amb l’IMPEM han

contactat amb la Fundació Privada Institut Ildefons Cerdà, per que desenvolupi els treballs tècnics

corresponents a un pla de dinamització i millora de la competitivitat per al PAE de Pla d’En Boet.

 L’Institut Cerdà ha treballat en els darrers anys sobre la competitivitat dels polígons d’activitat

econòmica en diversos àmbits (posicionament estratègic, caracterització sectorial, mobilitat, etc.).

Addicionalment, l’Institut Cerdà, coneix de prop la realitat dels PAE de Mataró, gracies a les

col·laboracions realitzades amb anterioritat, havent analitzat:

– La situació dels polígons industrials de Mataró (any 2003)

– La qualitat de l’oferta de sòl industrial a Mataró (any 2008).
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 En els darrers anys, l’Ajuntament de Mataró a través de l’IMPEM, ha aglutinat els esforços encarats a

millorar la gestió i la imatge dels polígons d’activitat econòmica de Mataró.

 Està prevista la reunió constitutiva de la comissió interdepartamental el 4 d’abril de 2011. En

aquesta comissió s’han involucrat diferents departaments de l’Ajuntament per prendre

responsabilitats en actuacions a portar a terme als polígons de Mataró.

Antecedents i abast de la demanda

L’objectiu d’aquest treball és el d’elaborar un pla de dinamització i millora de la competitivitat del PAE

de Pla d’en Boet, que després pot servir per extrapolació, per detectar possibles actuacions generals a tots

els PAE de Mataró. El treball inclou:

1. Una anàlisi de la informació disponible referent a la situació actual del PAE Pla d’en Boet.

2. Una diagnosi, orientada a identificar oportunitats de millora, tant en qüestions operatives com en

qüestions estratègiques que impliquin un salt qualitatiu en la competitivitat del PAE. La conclusió de

la diagnosi, serà una anàlisi DAFO.

3. Propostes d’acció, per tal d’aprofitar les oportunitats de millora que s’identifiquin.

4. Dues sessions de treball (amb entitats públiques involucrades en la gestió del PAE i amb empreses

integrants del PAE), per tal de contrastar els resultats i recollir aportacions addicionals.

5. Priorització de Propostes i determinació de l’àmbit d’aplicació, diferenciant les propostes

específiques de Pla d’en Boet de les que poden ser genèriques per a tots els PAE.

6. Realització d’un pla operatiu per a les propostes que es determinin com a prioritàries.
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Metodologia i fonts d’informació

Anàlisi d’informació disponible:

 Anàlisi de la qualitat de l’oferta de sòl industrial a Mataró (2008): Institut Cerdà

 Enquestes realitzades a 114 empreses del polígon (octubre, novembre i desembre de 2010, IMPEM)

 Estudi GESMOPOLI (2010): IMPEM

 Nuevas formas de gestión de las áreas empresariales (Fernando Mora Bongera, 2006)

 Polígons industrials de Mataró (2003): Institut Cerdà

 Programa d’Actuació Municipal de Mataró 2011

 Promoció i dinamització de polígons d’activitat econòmica (Diputació de Barcelona, Febrer 2009)

 Recull de bones pràctiques de polígons d’activitat econòmica (Diputació de Barcelona, Maig 2009)

 UPIC (Mapa d’àrees industrials de Catalunya)
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Sessió amb Entitats públiques Sessió amb empreses del polígon

Representants de:

• Aigües de Mataró

• Servei de Mobilitat

• Servei de Llicències d’Activitats

• Unió de Polígons de Catalunya (UPIC)

• Àrea Via Pública

• Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

• Servei d’Obres

• Servei de Desenvolupament Urbà

• Policia Local

• FAGEM

• CCOO

• UGT

• PUMSA

Representants de:

• DAP Maresme

• Remolques IMOCRIS

• Laboratorios Hartmann, SA

• Digital Tecnología e Innovación, SL

• Automóviles Alejandro

Metodologia i fonts d’informació

Treball de camp qualitatiu:

 Dues sessions de treball:

– Sessió de treball amb entitats públiques (10 de gener de 2011)

– Sessió de treball amb empreses del polígon (17 de gener de 2011)

 La llista d’assistents a les sessions de treball és la següent:
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Diagnosi del PAE: Conclusions

Conclusions de la descripció i valoració del PAE Pla d’en Boet (*)

 A partir de la descripció i valoració de la situació actual dels equipaments i serveis del PAE de Pla

d’en Boet, en resulta la següent diagnosi.

 La diagnosi que a continuació es presenta, s’ha agrupat en els següents grups:

(*) Per una descripció més detallada de la que es fa a continuació, és pot consultar l’Annex.

1. Serveis (subministraments, serveis operatius i estratègics)

2. Model de gestió i interlocució amb l’ens públic competent

3. Promoció i difusió del polígon
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Diagnosi del PAE: Conclusions

La diagnosi de serveis, s’ha estructurat en els següents apartats:

– Energia

– Vialitat

– Senyalització

– Estacionament

– Transport Públic

– Manteniment

– Recollida i tractament de residus

– Vigilància i seguretat

– Telecomunicacions

– Equipaments i serveis comuns

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)
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Diagnosi del PAE: Conclusions

Vialitat

 Manca de senyalització de cruïlles perilloses.

 Manca senyalització per arribar al polígon.

 Manca de senyalització d’empreses dins el Polígon.

 Problemes de visibilitat d’algunes senyals a causa dels arbres.

 Elevada sinistralitat a determinades cruïlles.

 Necessari un major control per a velocitats excessives.

 El PAE no és accessible en la totalitat per a PMR (Persones de mobilitat reduïda).

Senyalització

Energia

 Només un 4% de la mostra està implicada en la utilització d’energies renovables.

 Presència de microtalls en el subministrament d’energia, fet que crea dificultats a l'electrònica de la

maquinària de determinades empreses.

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)
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 L’estació de Renfe es troba a 2 km de Pla d’en Boet. Seria interessant impulsar un BUS llançadora

cap al polígon.

 Les línees urbanes no arriben a introduir-se en el polígon.

 Existeix desconeixement de l’oferta pública de transport per part d’un 62% del personal laboral. El

transport públic el fan servir el 2% dels treballadors/treballadores.

 Les empreses estan disposades a implicar-se en la promoció del transport públic.

 Es necessari limitar l’aparcament a banda i banda en els carrers més estrets, per tal de no

dificultar la maniobrabilitat dels camions.

 Oferta reduïda d’aparcament privat.

Transport Públic

Diagnosi del PAE: Conclusions

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)
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 Seria necessari incrementar la freqüència de recollida de residus.

 No hi ha una gestió comuna dels residus. Les empreses hi estarien interessades.

 Manca de manteniment de la vegetació (dificulta veure algunes senyals).

 Problemes de brutícia als carrers públics i als de titularitat privativa.

 En algunes voreres es produeix l’aixecament per part de les arrels dels arbres.

 L’activitat nocturna i el mercat dels dissabtes originen molta brutícia els caps de setmana, i en

ocasions no es neteja com seria desitjable. Manca una neteja en dissabte (hi ha empreses que van els

dissabtes a treballar o amb clients, i el PAE està molt brut)

 Manca de neteja en èpoques de caiguda de fulles dels arbres.

Recollida i Tractament de residus

Manteniment

Diagnosi del PAE: Conclusions

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)
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 Interès de les empreses per tenir fibra òptica. La línia troncal de Menta, passa per l’Avinguda Lluís

Companys.

 Les empreses assistents a la sessió de treball requereixen una major informació sobre l’oferta que hi ha

en quan a telecomunicacions, i especialment pel que fa a fibra òptica.

 Només un 6% de la mostra disposa de vigilant de seguretat.

 No existeix protocol comú de seguretat. Hi hauria interès per part de les empreses.

 Inexistència d’una brigada de vigilància els caps de setmana

 El 40% de les empreses han patit actes de vandalisme, o s’hi ha comès robatoris.

 Cal millorar la il·luminació de determinades zones, que queden a l’ombra degut a l’arbrat.

Telecomunicacions

Vigilància i Seguretat

Diagnosi del PAE: Conclusions

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)
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 Les naus que s’ofereixen són al parer de les empreses de petita dimensió, i es troben dificultats

per l’ampliació. Cal destacar que la demanda de naus inferiors a 3.000 m² representa a la segona

corona metropolitana un percentatge inferior al 10% de la demanda total.

 Manca d’oferta de restaurants de qualitat al polígon.

 Desconeixement per part de les empreses de l’oferta de restauració disponible a Mataró.

Diagnosi del PAE: Conclusions

Equipaments i serveis comuns

1.- Serveis (Subministraments, serveis operatius i estratègics)

2.- Model de gestió i interlocució amb l’ens públic competent

 Es tracta d’un polígon de gestió pública.

 No existeix associació d’empreses al PAE. Es detecta polígons en competència amb Pla

d’en Boet (especialment a Granollers), que disposen d’associació.

 Es troba en procés de creació la comissió interdepartamental (per part de l’Ajuntament),

fet que pot contribuir a una major rapidesa en la identificació de necessitats, i per tant a

una major competitivitat del PAE.
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Diagnosi del PAE: Conclusions

3.- Promoció i difusió del PAE

 En l’actualitat no és possible trobar informació d’accés públic sobre el polígon Pla d’en

Boet, sobre les empreses que s’hi troben instal·lades, així com sobre els serveis que

ofereixen els polígons.

 L’IMPEM participa en un projecte COPIT, per tal d’impulsar la col·laboració entre el TCM i

les empreses del PAE de Pla d’en Boet. Aquest fet constitueix un atractiu per a potencials

localitzacions d’empreses.
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- Caracterització de l’entorn
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b) Tendències en polígons.

Diagnosi del PAE: DAFO

 Proactivitat de l’Ajuntament de Mataró en

vers la competitivitat del polígon.

 Vials amples.

 Accessos segregats al polígon.

 Proximitat a la ciutat de Mataró.

 Proximitat al TCM

 Naus modernes.

 Poca dependència del sector de la

construcció de les empreses.

 Existència d’una deixalleria al polígon.

 Proximitat a una línia de fibra òptica (a

l’avinguda Lluís Companys)

DEBILITATS

 Microtalls en el subministrament elèctric.

 Escassa senyalització d’accés al polígon i

manca de la senyalització de les empreses al

seu interior.

 Brutícia derivada de l’oci nocturn i del

mercat. (especialment els dissabtes).

 Localització dispersa de l’oci nocturn.

 Dificultat de maniobra dels camions als

carrers estrets.

 Quota reduïda del transport públic.

 Dificultats de les empreses assentades al

polígon per ampliar la superfície disponible.

 No existeix una associació d’empreses.

 Manca un Web per a la promoció del PAE.

FORTALESES
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 Creació d’una comissió interdepartamental

per part de l’Ajuntament de Mataró:

Implementació de millores en la gestió del

polígon derivades d’una major coordinació entre

els ens públics de gestió implicats en el PAE.

 Projecte COPIT: Orientat a intensificar la

col·laboració entre empreses tecnològiques del

TCM i empreses del PAE Pla d’en Boet.

 Nova línia ferroviària orbital: entrarà en servei

a partir del 2018, connectant Vilanova i la

Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell,

Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró.

 Millora de connexions per carretera: La futura

Ronda del Baix Maresme (via desdoblada), que

es preveu estigui finalitzada al 2016, tindrà

continuïtat cap a les autopistes B-20 i C-31 en

direcció a Barcelona i amb la C-32 i la futura

ronda de Mataró, cap a Girona.

OPORTUNITATS AMENACES

 Les superfícies de naus que demanda el

Mercat segons dades dels promotors

immobiliaris, son en un 93% dels casos,

superiors als 3.000 m². A Pla d’en Boet la

oferta de naus acostuma a ser d’una superfície

inferior als 3000 m².

 Existència de polígons propers (cas de

Granollers) amb associació d’empreses, fet

que els dota d’una major capacitat per

l’aprofitament d’economies d’escala i la

promoció conjunta del PAE.

 Potencials problemes de congestió als

accessos del PAE, derivats de la futura

consolidació del TCM i en conseqüència d’un

augment de la mobilitat per estudis o treball al

centre.

 La situació actual de crisi econòmica i

financera frena el potencial de creixement

dels polígons d’activitat econòmica de Mataró.

Diagnosi del PAE: DAFO
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MISSIÓ: L’objectiu de les propostes que a continuació es presenten, és el millorar la competitivitat i

dinamitzar l’activitat econòmica localitzada globalment als PAE de Mataró i en concret a Pla d’en Boet.

Propostes i recomanacions: Plantejament

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS: A tal efecte, a continuació es detallen les següents línies

estratègiques:

1. Millora dels subministraments i dels serveis operatius: Donar solució a les oportunitats de millora

detectades sobre els subministraments i sobre els serveis existents de caràcter operatiu.

2. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i de la Unitat de suport als PAE a

l'IMPEM: Identificar els mecanismes de gestió, així com l’operativa que pot impulsar la comissió i la

Unitat de suport als PAE a l'IMPEM per tal de contribuir a la major competitivitat del polígon.

3. Foment de la cooperació entre empreses i amb el TCM: Afavorir el contacte i la identificació

d’oportunitats de cooperació entre les empreses dels PAE i d’aquestes amb el TCM.

4. Foment de l’Associacionisme: Tant amb l’objectiu de concentrar en un interlocutor les propostes de

millora pel PAE davant l’Administració, com per tal d’impulsar la contractació conjunta de serveis.

5. Difusió d’informació i creació d’imatge de marca dels polígons: Que permeti que el mercat

potencial conegui els serveis i activitats que s’hi desenvolupen, i identifiqui els polígons de Mataró sota

marca conjunta.

6. Ampliació de la cartera de serveis estratègics: Dotar els PAE d’una cartera de serveis amb major

valor afegit per a les empreses.
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1.- Millora dels subministraments i dels serveis operatius: Donar solució a les oportunitats de

millora detectades sobre els subministraments i sobre els serveis existents de caràcter operatiu

ACTUACIONS A IMPULSAR

1.1. Reduir l’afectació de la brutícia que genera l’activitat nocturna (en divendres i dissabte per la nit) i

el mercat dels dissabtes.

a) Implicar el sector nocturn i les empreses del mercat en la reducció de residus i el control de la

dispersió d’aquests residus per la resta del polígon.

b) Implicar les empreses «diürnes del polígon» en dificultar l’accés de personal aliè a l’empresa

als espais privatius.

c) Introduir una neteja addicional a primera hora del matí dels dissabtes (tipus la realitzada els

diumenges als carrers Francesc Layret, Pablo Iglesias, Carrasco i Formiguera i Serra i Moret), que

elimini la brutícia derivada de l’oci nocturn del divendres.

1.2. Millorar la senyalització d’accés tant al polígon, com a les empreses.

a) Incrementar la senyalització del polígon des de les principals vies d’accés.

b) Posar un mapa d’empreses a les principals entrades del polígon i senyalitzar dins el polígon

aquelles empreses que generen major volum de mobilitat (evitar mobilitat paràsita).

Propostes i recomanacions: Plantejament
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ACTUACIONS A IMPULSAR

1.3. Reduir l’accidentalitat a determinats carrers del polígon:

a) Realitzar controls de velocitat al C/ Camí de Sant Crist

b) Senyalitzar les cruïlles amb major perillositat (C/ de Sant Crist amb Batista i Roca i amb

Carrascó i Formiguera)

1.4. Realitzar Plans de mobilitat als Polígons

a) Potenciar el Transport Públic entre la ciutat de Mataró i els seus polígons.

b) Millorar la connexió de l’estació de Renfe amb els polígons mitjançant serveis de llançadora.

1.5. Impulsar la penetració de la fibra òptica al polígon.

1.6. Dur a terme un protocol comú de seguretat (contractació conjunta).

1.7. Eliminar els microtalls actualment presents en el subministrament elèctric.

1.- Millora dels subministraments i dels serveis operatius: Donar solució a les oportunitats de

millora detectades sobre els subministraments i sobre els serveis existents de caràcter operatiu

Propostes i recomanacions: Plantejament
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2.- Definició de l’estratègia de la comissió interdepartametal: Identificar els mecanismes de

gestió, així com l’operativa que pot impulsar la comissió per tal de contribuir a la major competitivitat del

polígon.

ACTUACIONS A IMPULSAR

2.1. Establir un grup de treball multidisciplinari, que rebrà el nom de Comissió Interdepartamental, i

que depenent a nivell funcional i organitzatiu de l’IMPEM, estarà orientat a:

a) Identificar les necessitats concretes dels PAE per tal de millorar el seu posicionament competitiu.

b) Assumir compromisos de millora en els aspectes prioritaris.

c) Impulsar les accions orientades a satisfer aquestes necessitats.

2.2. Dur a terme reunions periòdiques amb representants del sector empresarial del polígon

(idealment amb representants de l’associació d’empresaris si es constituís), per tal de:

a) Contrastar les necessitats identificades, així com la priorització.

b) Comptar amb el seu compromís de col·laboració.

Propostes i recomanacions: Plantejament
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3.- Foment de la cooperació entre empreses i amb el TCM: Afavorir el contacte i la identificació

d’oportunitats de cooperació entre les empreses dels PAE i d’aquestes amb el TCM.

ACTUACIONS A IMPULSAR

3.1. Posar a la disposició de les empreses una Intranet comuna a les empreses del polígon i del TCM,

que els permeti difondre les seves àrees de coneixement i proposar línies de col·laboració.

3.2. Organitzar jornades de treball i networking sectorial entre les diferents empreses del polígon.

4.- Foment de l’associacionisme: Tant amb l’objectiu de concentrar en un interlocutor les propostes de

millora pel PAE davant l’Administració, com per tal d’impulsar la contractació conjunta de serveis.

ACTUACIONS A IMPULSAR

4.1. Impulsar la proactivitat de les empreses en vers la millora de la competitivitat del polígon:

a) Encoratjant-les a participar en la detecció de necessitats

b) Fent-los partícips en la definició del model futur de PAE (objectius estratègics)

4.2. Impulsar la contractació conjunta de serveis, amb els objectius de:

a) Reduir-ne els costos gràcies a l’aprofitament de les economies d’escala.

b) Millorar el servei i la capacitat de negociació davant el proveïdor, gràcies una major massa crítica.

Propostes i recomanacions: Plantejament
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5.- Difusió d’informació i creació d’imatge de marca dels polígons: Que permeti que el mercat

potencial conegui els serveis i activitats que s’hi desenvolupen, i identifiqui els polígons de Mataró sota una

marca conjunta.

ACTUACIONS A IMPULSAR

5.1. Realitzar un catàleg on-line que permeti l’accés a informació sobre els PAE de Mataró, on figuri: 

a) Les característiques generals dels PAE.

b) Els serveis disponibles.

c) Les millores previstes i en procés al PAE.

d) Cens d’empreses actualitzat: Empreses ubicades, sector d’activitat i principals productes / serveis

e) Difusió sobre sòl o naus de lloguer o venda .

f) Emmagatzematge de les dades en un SIG (sistema d’informació geogràfica).

5.2. Crear una marca per als PAE de Mataró que els identifiqui com a espais de qualitat per al

desenvolupament empresarial.

Propostes i recomanacions: Plantejament
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6.- Ampliació de la cartera de serveis estratègics: Dotar els PAE d’una cartera de serveis amb

major valor afegit per a les empreses, que sigui impulsada per la iniciativa privada amb el lideratge de

l’IMPEM.

ACTUACIONS A IMPULSAR

6.1.  Ampliar la cartera de serveis que es proporcionen a les empreses dels PAE, facilitant: 

a) La dinamització TIC (Software-hardware comú, formació, etc.)

b) Assistència en R+D+i (Recerca + Desenvolupament + Innovació)

c) Comunicació i divulgació (centre de negocis i presentacions)

d) Oficina de suport empresarial (interessos empresaris, oficina per tràmits amb l’administració, etc.)

e) Serveis de consultoria (jurídic, consultoria de negoci, subvencions, etc.)

f) Serveis mediambientals (eficiència energètica, mobilitat, etc.)

g) Recursos humans (Formació, captació d’ofertes de treball, selecció de personal, etc.)

6.2. Impulsar la creació d’un centre de serveis al polígon

Propostes i recomanacions: Plantejament
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Criteris de treball

 A la pàgina següent, es pot veure el resultat de la priorització de les accions, efectuada:

 Pels participants de la primera sessió de treball amb entitats públiques (ST1)

 Pels participants de la segona sessió de treball amb empreses usuàries del PAE (ST2).

 Finalment el quadre següent també mostra la priorització final de les accions, que incorpora a la

priorització expressada pels participants de les dues sessions de treball, les conclusions de la

diagnosi. En aquest procés, cal destacar dues consideracions:

 Hi ha accions que són conseqüència de les propostes recollides a les sessions de treball, raó

per la qual no es troben prioritzades pels participants de les sessions.

 En cas de dubte en la priorització, s’ha primat l’opinió de les empreses clients del PAE. Es

considera que són aquestes les que millor poden prioritzar les accions orientades a dinamitzar i

millorar la seva competitivitat, i en definitiva la del PAE.

 Addicionalment, s’especifica l’àmbit d’influència o d’aplicació de la mesura:

– Únicament a Pla d’en Boet

– General per als polígons de Mataró

Priorització i àmbit
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Interlocució amb Ajuntament, Gestió del PAE i serveis estratègics
Sessió de 

treball 1

Sessió de 

treball 2
Priorització

Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental 1

Foment de la cooperació entre empreses i amb el TCM 3 1 2

Foment de l’Associacionisme 1 2 3

Difusió d’informació i creació d’imatge de marca

- Catàleg on-line que permeti l’accés a informació sobre els PAE de Mataró 2 3 4

- Crear una marca per als PAE de Mataró 6 5 6

Ampliació de la cartera de serveis estratègics

- Ampliar la cartera de serveis que es proporcionen a les empreses. 4 4 5

- Creació d’un centre de serveis al polígon. 5 6 7

Priorització i àmbit

Millora dels Subministraments i dels serveis operatius
Sessió de 

treball 1

Sessió de 

treball 2
Priorització

- Reduir l’afectació de la brutícia que genera l’activitat nocturna i el mercat. 1

- Millorar la senyalització d’accés tant al polígon, com a les empreses. 5 1 2

- Reduir l’accidentalitat a determinats carrers del polígon. 3 2 3

- Impulsar la penetració de la fibra òptica al polígon. 2 3 4

- Eliminar els microtalls existents en el subministrament elèctric 5

- Realitzar Plans de mobilitat als Polígons. 1 4 6

- Dur a terme un protocol comú de seguretat (contractació conjunta) 4 5 7
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A continuació es desenvolupen en forma de Pla Operatiu, les següents accions, que de comú acord amb

l’IMPEM s’han considerat prioritàries:

A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una Unitat

de suport als PAE a l’IMPEM .

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró.

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE.

Per a aquestes accions, s’ha aprofundit la seva posada en marxa estructurant-les en forma de Pla Operatiu,

amb l’objectiu d’especificar principalment:

1. Antecedents: es farà una descripció dels antecedents que van donar lloc a la proposta de l’acció.

2. Motivació / Objectius perseguits: s'identificaran quines deficiències concretes motiven l’actuació

i quins objectius es persegueixen.

3. Mesures que compren l’acció: es descriurà la seqüència de mesures que hauran de dur-se a

terme per complir els objectius.

4. Àmbit d’aplicació: es definirà l’àmbit d’actuació (específic de Pla d’en Boet o general per a tots

els polígons de Mataró).

5. Agents implicats (i tipus d’implicació: impulsors, col·laboradors i beneficiaris)

6. Calendari d’implementació: termini d’execució de l’acció i de les mesures.

7. Pressupost aproximat

8. Fitxa de bona pràctica representativa de l’acció: es descriurà un cas d’èxit per tal de conèixer el

potencial de l’acció i les possibles dificultats en la implantació.
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (I)

1. ANTECEDENTS:

Està prevista la constitució de la comissió interdepartamental el 4 d’abril de 2011. Aquesta comissió

inclou diferents entitats o serveis públics que interactuen amb el PAE.

 Integrants de la comissió interdepartamental:

– Alícia Romero Llano, presidenta de l’IMPEM

– Carme Martí Julià, directora de l’IMPEM

– Carles Fillat Riberas, cap de la Secció de Teixit Empresarial de l’IMPEM

– Ferran Àngel García, cap del Servei de Mobilitat

– Joan Campmajó Sebastià, cap del Servei de Manteniment i Serveis

– Lluís Gibert Fortuny, cap del Servei d’Obres

– Ricardo Baró Rey, cap del Servei de Llicències d’Activitats

– Carlota Dicenta Mira, cap del Servei de Protecció Civil

– Isidre Molsosa Pujal, cap del Servei de Desenvolupament Urbà

– Mateo Sánchez Reyes, cap del Servei de Policia Local

– Àlex Esplugas Constante, cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

– Jordi Humet i Villà, com a representant de les empreses municipals PUMSA i GINTRA

– Llorenç Alerm i Domènech, com a representant de l’empresa municipal AMSA
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (II)

2. OBJECTIUS: Els principals objectius perseguits són:

 GESTIÓ INTEGRAL: Dur a terme una gestió integral dels polígons d’Activitat Econòmica de Mataró

que articuli, mitjançant una Unitat de suport als PAE a l'IMPEM integrada a l’IMPEM, la resolució de

mancances relacionades amb els diferents departaments implicats. Dita tasca incorporarà les

diferents actuacions contemplades al Programa d’Actuació Municipal.

 INTERLOCUCIÓ ÚNICA: Proporcionar als empresaris i treballadors, una interlocució única per a la

resolució de dèficits i propostes d’actuació relacionades amb el PAE.

 AGILITAT: Afavorir una ràpida identificació de les necessitats del PAE, millorar la coordinació entre

departaments implicats, i minimitzar el temps de resposta i solució a aquestes necessitats.

 COMPETITIVITAT: Crea un emplaçament atractiu tant per empreses com per a treballadors, que

garanteixi una dotació de serveis competitiva per a les empreses, així com els serveis necessaris

per als propis treballadors.

 IMATGE. Transmetre una visió positiva del PAE als ciutadans, com a pol empresarial que genera

llocs de treball i dinamitza l’activitat econòmica de Mataró.
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3. ÀMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ

Es considera que l’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura ha de ser la totalitat dels polígons de Mataró.
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4. MESURES:

A continuació es detallen les mesures necessàries per assolir els objectius marcats:

a) CREACIÓ D’UNA UNITAT DE SUPORT ALS PAE A L’IMPEM, que depenent funcional i

organitzativament de l’IMPEM s’encarregarà de:

– Ser proactiva en l’elaboració de propostes d’actuació a la comissió orientades a garantir la

competitivitat dels polígons de Mataró.

– Impulsar les actuacions que proposi la comissió interdepartamental.

– Ser interlocutor i cap visible per a les empreses (ja sigui de forma individual o a través d’una

associació), amb qui puguin plantejar qualsevol qüestió referent als PAE.

– Articular el contacte amb els diferents membres de la comissió que presten algun tipus de

servei al PAE.

Un cop formada la nova Unitat de suport als PAE a l’IMPEM, caldrà establir els circuits administratius

necessaris per tal de dotar-la de la major agilitat possible en vers la resolució de necessitats.

A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (III)
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4. MESURES:

A continuació es detallen les mesures necessàries per assolir els objectius marcats:

b) CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ MIXTA: COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL – ASSOCIACIÓ

D’EMPRESARIS O EMPRESES REPRESENTATS DELS PAE que estigui representat per tres

integrants de cadascuna de les parts.

– Mentre l'associació no s'hagi constituït, la comissió mixta es reunirà unilateralment amb les

principals empreses del polígon. No obstant, és important remarcar la importància d’impulsar el

foment de l’associacionisme.

– La comissió mixta es reunirà al menys una vegada a l’any i serà liderada per la comissió

interdepartamental. La comissió interdepartamental s’encarregarà de fer la convocatòria i de

plantejar l’ordre del dia.

– A mig termini, es pot procedir a l’elaboració d’un conveni anual entre la comissió

interdepartamental i l’associació d’empresaris orientat al desenvolupament de les accions

necessàries al polígon. Dit conveni podria contemplar entre d’altres:

– Les actuacions que es preveuen realitzar durant l’any i el pressupost total estimat.

– Les obligacions de la comissió interdepartamental i de l’associació d’empresaris.

A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (IV)
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (V)
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5. LÍNIES DE TREBALL

 Context Global: les principals línies en les que treballarà seran les pròpies de la comissió, sense

menystenir possibles noves incorporacions que puguin ser d’interès per als PAE.

 Actuacions Específiques: en base al resultat d’aquest anàlisi, la comissió interdepartamental

hauria de centrar el seu treball inicial en impulsar el desenvolupament de les següents accions:

 A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses del PAE.

– Mantenir un contacte periòdic entre la Unitat de suport als PAE i l’associació d’empreses.

– Orientar l’associació en possibles actuacions d’interès per a les empreses.

– Establir incentius estables a l’associació.

 A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i visualització 

dels PAE. 

– Elaboració d’un catàleg de serveis

– Actualització del cens de les empreses del PAE

– Reduir l’afectació de la brutícia que genera l’activitat nocturna i el mercat

– Millorar la senyalització d’accés tant al polígon, com a les empreses

– Reduir l’accidentalitat a determinats carrers del polígon

– Fomentar la cooperació entre empreses i amb el TCM
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (VI)
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6. FUNCIONAMENT

REALITZACIONS DE REUNIONS periòdiques de la comissió interdepartamental:

– Convocatòria: la Unitat de suport als PAE a l'IMPEM convocarà les reunions i definirà l’ordre

del dia. A més, aquest últim s’enriquirà amb les aportacions dels diferents membres de la

comissió. Mentre no es constitueixi la Unitat de suport als PAE, l’IMPEM s’encarregarà

d’aquestes funcions.

– Periodicitat: es realitzaran reunions amb freqüències trimestrals.

– Objectius: s’analitzarà la situació actual del PAE i s’establiran accions prioritàries per a la

millora de la competitivitat. Cada reunió haurà de finalitzar amb uns objectius que seran

revisats a l‘inici de la següent reunió.
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (VII)
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7. AGENTS

 AGENTS IMPLICATS:

– IMPEM

– Els diferents departaments de l’Ajuntament de Mataró implicats en la gestió del PAE.

– Les empreses del PAE

 AGENTS BENEFICIATS:

– Les empreses del PAE

– Ciutat de Mataró: polígons més competitius, i per tant, major capacitat per atraure empreses,

generar ocupació, etc.
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8. CALENDARI

(*) PRESENTACIÓ PÚBLICA*: Un cop estigui constituïda la comissió, caldrà fer una presentació pública de la

mateixa als empresaris del PAE. Dita presentació, ha de servir per presentar a les empreses:

– Els objectius globals de la comissió

– La nova Unitat de suport als PAE a l'IMPEM, que s’encarregarà de fer d’interlocutor entre les empreses i

l’Ajuntament.

– Les primeres actuacions de millora que estan previstes de dur a terme: que poden derivar de les

conclusions d’aquest estudi.

– L’encoratjament a les empreses per a que creïn una associació, amb el suport que necessitin de la

nova Unitat de suport als PAE a l'IMPEM (fet que seria decisiu per la millora de la competitivitat).

– El canal mitjançant el qual podran comunicar-se amb la comissió: la comissió haurà de crear

inicialment una direcció de correu electrònic o telèfon específics per comunicar totes las incidències del

polígon i els suggeriments de millora que considerin els empresaris.
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Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (VIII)
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A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (IX)
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9. PRESSUPOST

Es calcula que el pressupost anual d’aquesta mesura, serà el necessari per mantenir la Unitat de suport

als PAE a l'IMPEM i per l’organització d’actes puntuals de difusió de l’activitat que es du a terme:

40.000 – 50.000 € anuals.
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9. BONA PRÀCTICA

A. Definició de l’estratègia de la comissió interdepartamental i creació d’una 

Unitat de suport als PAE a l’IMPEM (X)

Creació de la Gerència Municipal de Polígons Industrials i Comercials

Localització Los Barrios (22.500 habitants), Cádiz.

Antecedents

 L’administració local perd eficàcia en la dispersió competencial que significa que diferents regidories

interactuïn sobre el seu empresariat i sobre las seves àrees industrials.

 La creació de la gerència municipal significa la creació d’un interlocutor únic entre l’administració i les

empreses. Les 280 ha de sòl industrial, es divideixen en 4 PAE que concentren 1.400 empreses i

8.000 empleats.

Objectius

 Gestionar integralment els espais industrials i comercials, consolidats i futurs, amb la participació dels

òrgans de decisió necessaris, i dels agents econòmics que es desenvolupen en el municipi.

 Obtenir la tutorització de l’Administració Autonòmica per fomentar l’aplicació de tots aquells

programes que estan destinats al foment de la cooperació i la innovació de l’activitat econòmica i de

les zones industrials i comercials.

 Crear un òrgan de transmissió de recursos i tràmits de l’Administració Pública.

Organismes 

implicats
Ajuntament de Los Barrios.

Descripció

Entre les actuacions dutes a terme per la gerència, es troben les següents:

– Millora i adequació dels espais i infraestructures bàsiques i avançades

– Millora de la senyalització vertical i horitzontal

– Plans de mobilitat i accessibilitat

– Serveis de formació i foment de l’ocupació

– Preparació per a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental

– Elaboració d’una pàgina web

– Contractació de personal suplementari de seguretat

– Etc.

Aspectes clau En la gestió de la Gerència han de participat, a banda de l’Ajuntament, els empresaris
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A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró (I)

1. ANTECEDENTS:

En els darrers anys, nombrosos polígons d’activitat econòmica d’arreu de Catalunya, han impulsat la

creació d’associacions d’empresaris. Com ha demostrat l’experiència, aquest tipus d’actuacions

contribueixen a aconseguir una major eficiència en la gestió així com a la millora de la competitivitat del

PAE, derivada d’un major agilitat per a la detecció de mancances i la major coordinació per a l’impuls dels

serveis més demandats.

2. OBJECTIUS: Els principals objectius perseguit per la mesura són:

a) Previs a la creació de l’associació:

 SENSIBILITZAR: Comunicar a les empreses les avantatges de crear una associació i presentar

casos d’èxit amb l’objectiu de que visualitzin l’objectiu final.

 FACILITAR LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ: Implicar-se directament en la seva creació.

b) Posteriors a la creació de l’associació

 COMPTAR AMB UN INTERLOCUTOR DE LES EMPRESES: que comuniqui a la comissió

interdepartamental les necessitats de millora i l’orientació estratègica desitjada per al PAE.

 REDUIR ELS COSTOS : Mitjançant la contractació conjunta de serveis per a les empreses, i

gràcies a una major capacitat de negociació derivada de l’increment de massa crítica al contractar.

 MILLORAR LA COMPETIVITAT I IMATGE DEL PAE: Gràcies a una major eficiència en la gestió,

a la reducció de costos i un major nombre de serveis estratègics per a les empreses.
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3. MESURES:

A continuació es detallen les mesures prèvies a la creació de l’associació:

a) PRESENTACIÓ A LES EMPRESES DEL RESULTAT DE L’ESTUDI: Aprofitant la finalització de

l’estudi, preparar una jornada de presentació de resultats i de plantejament de les principals línies

d’acció que s’impulsaran. Aquesta jornada podria servir per:

– Fer explícit el compromís de l’Ajuntament en vers la millora de la competitivitat dels PAE de

Mataró: En aquest sentit, es podria avançar la notícia referent a l’impuls que s’està donant a la

creació de la comissió interdepartamental, i als seus objectius.

– Mostrar els resultats de l’estudi, com a punt de partida per a la millora de la competitivitat

del PAE: presentació de les accions encarades a la solució de les mancances identificades a

Pla d’en Boet. (donant opció a les empreses a intervenir)

– Presentar casos d’èxit d’associacions d’empreses a altres polígons: Convidar a

representants d’associacions que puguin explicar el procés de creació viscut, les principals

dificultats, els avantatges que ara tenen, etc.

– Recollir les dades dels interessats en participar en l’associació, per fer una reunió posterior.

b) OFERIR A LES EMPRESES SUPORT I ACOMPANYAMENT EN ELS SEGÜENTS VECTORS:

– Ajuda per a fer les gestions pertinents (elaboració d’estatuts, tràmits, etc.)

– Recursos (per exemple proporcionant un local per fer reunions)

– Suport tècnic (en la recerca de col·laboracions externes, ajuda temporal per a tasques de

secretaria, etc.)

Pla Operatiu

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró(II)
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3. MESURES:

A continuació es detallen les mesures posteriors a la creació de l’associació:

a) MANTENIR UN CONTACTE PERIÒDIC ENTRE LA UNITAT DE SUPORT ALS PAE A L'IMPEM I

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES

Estar al corrent de quines són les principals necessitats que manifesta l’associació, i demostrar agilitat

en la resolució dels problemes que vagin sorgint.

b) ORIENTAR L’ASSOCIACIÓ EN POSSIBLES ACTUACIONS D’INTERÈS PER A LES EMPRESES

Ser proactius des de la Unitat de suport als PAE a l'IMPEM, per tal d’incentivar a través de

l’associació mesures que dotin d’eficiència als seus integrants: per exemple la contractació conjunta

de serveis, la posada en marxa de determinats serveis estratègics, etc.

c) ESTABLIR INCENTIUS ESTABLES A L’ASSOCIACIÓ

Un cop estigui consolidada l’associació, es poden plantejar incentius a pertànyer a

l’associació com:

– La cessió per la realització de determinats serveis

– Polítiques de bonificació fiscal a determinats serveis, per als empresaris que formin part de

l’associació.

– Etc.

Pla Operatiu
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(III)
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Es considera que l’àmbit d’aplicació d’aquesta mesura ha de ser inicialment centrada en el PAE de Pla

d’en Boet. Posteriorment, es pot ampliar a la resta de polígons de Mataró.
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Pla Operatiu

5. AGENTS IMPLICATS

 AGENTS IMPULSORS: IMPEM i EMPRESES DE PLA D’EN BOET

 AGENTS COL·LABORADORS:

– La Unitat de suport als PAE a l'IMPEM: suport i acompanyament

– La Diputació de Barcelona (Servei de Teixit Productiu): assessorament

– L’UPIC (Unió de polígons industrials de Catalunya): assessorament

 AGENTS BENEFICIATS:

– Les empreses del PAE

– Ciutat de Mataró: polígon més competitiu, i per tant, major capacitat per atraure empreses i generar

llocs de treball.

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró 
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6. CALENDARI

7. PRESSUPOST

Es considera que el pressupost d’aquesta mesura serà inferior als 15.000€ anuals. Els principals elements

de despesa seran: l’organització de la jornada inicial, així com els incentius que es puguin donar a

l’associació en forma de bonificació fiscal, per exemple.

Pla Operatiu

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró 

(V)

Associació en funcionament
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Pla Operatiu

8. BONA PRÀCTICA

A1. Foment de l’Associacionisme entre les empreses dels polígons de Mataró 

(VI)

Suport a la creació d’una associació d’empresaris dels PAE del municipi de Polinyà

Localització Polinyà, Barcelona.

Antecedents
Polinyà allotjava quatre polígons industrials sense cap tipus d’organització que regulés les seves necessitats i

el seu desenvolupament.

Objectius
Assolir una major integració entre el municipi i l’activitat econòmica a partir de més diàleg i complicitat entre

l’Ajuntament i les empreses, mitjançant la promoció de la creació d’una associació.

Organismes 

implicats

Ajuntament de Polinyà (lideratge), Diputació de Barcelona (cofinançament), Unió de Polígons Industrials de

Catalunya (UPIC) i Cambra de Comerç de Sabadell.

Descripció

 L’any 2006, l’Ajuntament contacta amb un grup d’empresaris per posar en marxa la iniciativa de crear una

associació dels polígons industrials.

 L’any 2007 es crea la comissió gestora i posteriorment l’Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials

de Polinyà.

 L’any 2008 es signa el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació.

 Actualment, l’Associació d’Empresaris i l’Ajuntament de Polinyà mantenen dues reunions de treball al mes.

Aspectes clau

 Cooperació entre els empresaris i l’Ajuntament.

 Iniciativa, implicació i treball transversal per part de l’Ajuntament i dels empresaris.

 Associació d’empresaris única i representativa de tots els polígons industrials.

 Acompanyament de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.
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Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE (I)

1. ANTECEDENTS:

L’augment de la competència pel que fa a l’oferta de sòl industrial a la regió metropolitana de Barcelona,

ha accentuat en els darrers anys la necessitat de diferenciació dels PAE amb l’objectiu de vendre al

mercat un producte atractiu. Aquest fet, ha influït en la utilització per part dels PAE d’elements de difusió i

promoció (pàgina web, creació d’imatges de marca, etc.), a l’hora que en una ampliació del nombre i la

qualitat dels serveis prestats.

2. OBJECTIUS: Els principals objectius perseguit són:

 MILLORA EN LA QUALITAT DELS SERVEIS PRESTATS: Solucionar les incidències detectades

en determinats serveis, especialment aquelles relacionades amb els serveis que els empresaris

consideren de major importància (cas de la neteja i la seguretat).

 AMPLIACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS: Treballar per ampliar la cartera de serveis prestats,

especialment aquells que la futura associació d’empresaris determini com a prioritaris.

 FOMENT DE LA COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES I AMB EL TCM: Aconseguir que les

empreses i el TCM s’integrin en un espai de treball i cooperació, que permeti la creació i

consolidació d’iniciatives conjuntes entre ambdós agents.
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2. OBJECTIUS:

 FER ACCESSIBLE PER INTERNET INFORMACIÓ SOBRE EL POLÍGON: Disposar d’una plana

web que permeti accedir a informació sobre el PAE (serveis prestats, informació de les empreses,

disponibilitat de naus, etc.)

 CREACIÓ D’UNA MARCA VINCULADA ALS POLÍGONS DE MATARÓ: Aglutinar els PAE de

Mataró sota una marca, que representi els polígons de Mataró, promocionant les iniciatives dutes a

terme, i les millores aconseguides.

Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE (II)

3. MESURES:

a) IMPULSAR MILLORES EN SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS OPERATIUS

Aprofitant els resultats de l’estudi, impulsar les accions necessàries per millorar els aspectes

detectats com a més crítics (especialment la neteja del polígon els dissabtes). Aquestes accions,

que seran visibles per a les empreses, seran un bon punt de partida per a la posada en marxa i la

credibilitat de la Unitat de suport als PAE a l'IMPEM.
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Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE (III)

3. MESURES:

b) CREACIÓ D’UNA PLANA WEB:

 Que tingui una funció d’Intranet per a les empreses del PAE Pla d’en Boet i del TCM

 Publicació d’oportunitats de col·laboració empresarial tant de les empreses cap al TCM

com del TCM cap a les empreses.

 Difusió d’ofertes de treball per als estudiants del TCM (col·laboració universitat – empresa)

 Que serveixi de plataforma de comunicació i promoció dels PAE

 La comunicació dels serveis que té el polígon.

 La difusió de les empreses instal·lades i el sectors d’activitat en els que s’especialitzen.

 Noticies sobre innovacions o nous productes llançats per les empreses.

 Solars o naus en venda/lloguer.

 Borsa de treball.

 Vinculació de la WEB a una imatge de Marca dels PAE de Mataró.

 En la que a mig - llarg termini s‘hi adhereixin tots els PAE de Mataró.

En una segona fase d’implantació, la plana web també pot servir per proporcionar on-line

determinats serveis estratègics: Tràmits amb l’Administració, difusió de properes jornades de

formació o networking, etc.
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Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE (IV)

3. MESURES:

c) ORGANITZACIÓ DE JORNADES DE NETWORKING ENTRE EMPRESES I EL TCM (4 anuals)

Organització de jornades periòdiques i sectorials, amb els següents objectius:

 Que el TCM pugui mostrar a les empreses del polígon els principals avenços tecnològics

realitzats així com possibles aplicacions.

 Que les empreses puguin transmetre el seu punt de vista sobre els avenços, manifestar

necessitats d’innovació en àmbits concrets, conèixer empreses del TCM o del mateix PAE amb

les que els pugui interessar col·laborar, etc.

d) AMPLIACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS ESTRATÈGICS

En una segona fase, un cop estigui constituïda l’associació i la Unitat de suport als PAE a l'IMPEM,

es pot plantejar de forma conjunta l’ampliació de la cartera de serveis cap els que són de caire

més estratègic, sempre que els empresaris en corroborin la necessitat:

 Oficina de suport empresarial: per realitzar tràmits amb l’Administració, de suport a la

Internacionalització, etc.

 Serveis de consultoria: serveis jurídics, consultoria de negoci, etc.

 Serveis mediambientals: per exemple oficina de projectes d’eficiència energètica.

 Recursos humans: Formació, borsa de treball, selecció de personal, etc.

 Centre de serveis amb sala de presentacions, oficina bancària, punt d’informació, etc.
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4. ÀMBIT D’APLICACIÓ

 Pel que fa a la millora dels serveis operatius, l’àmbit d’aplicació és el PAE de Pla d’en Boet.

 Pel que fa a la creació de la Plana WEB, la Intranet ha d’anar enfocada al PAE Pla d’en Boet, i la

plataforma de comunicació externa a la tots els PAE de Mataró.

 La organització de jornades de Networking: el seu àmbit d’aplicació és el de Pla d’en Boet.

 L’ampliació de la cartera de serveis estratègics, té un àmbit d’aplicació que afecta a tots els PAE

de Mataró.

5. AGENTS IMPLICATS

 AGENTS IMPULSORS: IMPEM i la Unitat de suport als PAE a l'IMPEM

 AGENTS COL·LABORADORS:

– La direcció del TCM

– L’associació d’empreses del PAE (quan es formi): colideratge

– La Diputació de Barcelona (Servei de Teixit Productiu): assessorament

– L’UPIC (Unió de polígons industrials de Catalunya): assessorament

– Altres PAE amb experiències d’èxit en el camp: Cas de Viladecans, Gavà, etc.

 AGENTS BENEFICIATS:

– Les empreses del PAE

– Ciutat de Mataró: polígon més competitiu, i per tant, major capacitat per atraure empreses.

Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 

visualització dels PAE (V)
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6. CALENDARI

7. PRESSUPOST

Els principals costos d’aquesta mesura derivaran de:

 La creació d’una plana Web, amb dues opcions: (3 idiomes)

 Únicament plana web: Cost inicial de 3.000€ +1.500 anuals. (l’empresa que fa el Web li fa el

manteniment dels continguts que vol l’Ajuntament)

 Plana Web + gestor de continguts (L’Ajuntament pot modificar el que vulgui del WEB). Cost

aproximar de 6.000 €.

 La creació de la Intranet: Cost aproximat de 4.000 €.

 Organització de les jornades: Cost per jornada entre 700 €(sala gratuïta) i 1.300 (si cal llogar una

sala)

 Cost d’ampliació de la cartera de serveis: No s’estima aquest cost ja que pot variar ostensiblement

en funció del servei impulsat.

El cost d’aquesta línia estratègica doncs, es pot trobar al voltant dels 14.000 (el primer any), i prop dels

3.000 els anys successius.

Pla Operatiu

A2. Millora dels serveis, difusió d’informació, creació d’imatge de marca i 
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Creació de la Marca Parc Empresarial Gavà

Localització Gavà, Barcelona.

Objectius

 Dissenyar una marca per identificar els PAE del municipi.

 Constituir un suport a la promoció de l’activitat econòmica del municipi.

 Crear una imatge dels PAE que els defineixi com un espai de qualitat i serveis per a les empreses.

Organismes 

implicats
Ajuntament de Gavà (lideratge) i Diputació de Barcelona (assessorament).

Descripció

 En el procés de creació de la marca hi va participar l’Associació d’Empresaris.

 La primera utilització de la marca va tenir lloc en el projecte de senyalització del Parc Empresarial

del 2006-2007, amb la senyalització de carrers, numeració i punts d’informació.

 S’ha creat un web propi per al Parc Empresarial com a eina de promoció, de difusió d’informació

sobre les empreses instal·lades.

Aspectes clau
 Participació de l’Associació d’Empresaris en la presa de decisions

 Identificació amb el municipi

8. BONA PRÀCTICA

Pla Operatiu
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Catepi Programme (transferència tecnològica)

Localització Zamudio, Bizkaia.

Antecedents

 Un sistema de suport tecnològic proporciona assessorament a les empreses properes a parcs

tecnològics per ajudar-les a participar en projectes d'innovació, així com per trobar socis tecnològics i

assistència pública per contribuir a la seva activitat d'innovació.

 Les empreses situades dins o prop d'aquests parcs tecnològics poden obtenir beneficis tals com la

modernització, la competitivitat i el creixement comercial, etc.

Objectius

 La conversió dels parcs tecnològics en promotors de la transferència de coneixement i tecnologia.

 Millora de la competitivitat i la modernització de les zones industrials properes als parcs.

 Desenvolupament d'un sistema de comunicació via web que ajuda a distribuir la informació entre tots els

participants i les empreses, i promou la investigació en les àrees de coneixement en que treballen les

empreses.

Durada 7 mesos: des de maig de 2008 fins a desembre de 2008

Organismes 

implicats
Ministeri d’Indústria i APTE

Descripció

 El projecte promou la cooperació empresarial i transferència de tecnologia entre les empreses situades

fora dels límits dels Parcs Tecnològics amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les PIME.

 Comparteix els avantatges i els beneficis amb els PAE de la seva àrea d'influència

 Permet la col·laboració i el networking amb agents amb experiència en innovació.

Avaluació

 A la fi de 2008 hi havia 360 empreses que participaven en aquest projecte pilot, 44 d'elles membres del

sistema de suport tecnològic a través de cinc parcs tecnològics.

 El projecte posa de relleu el potencial de col·laboració entre Parcs Tecnològics i PIME per contribuir a

l’increment del seu potencial de innovació.

8. BONA PRÀCTICA
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Localització del PAE Pla d’en Boet

Accessibilitat

Característiques generals del PAE

Caracterització general del PAE
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Mataró

Pla d’en Boet

Pla d’en Boet està situat al sud-oest del terme municipal de Mataró. Limita al Sud amb el polígon de les

Hortes del Camí Ral, al Nord amb el Camí del Mig, a l'oest amb la Riera d’Argentona i a l'est amb el nucli

urbà.
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 Des de vies principals: 

– Des de Barcelona: accés a través de l’autopista del Maresme C-32 i a través de la carretera C-31d

– Des de Girona: accés a través de l’autopista de La Roca C-60

 Des de vies secundàries: des del Camí del Mig, l'antiga NII i des del nucli urbà de Mataró.

NII

C-60

C-32

Pla d’en Boet

C-31d
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Característiques generals del PAE

Superfície bruta: 60 Ha

Superfície de sòl industrial: 36 Ha

Nombre d’empreses: 283 (*)

Distàncies:

- Barcelona: 32 km

- Port de Barcelona: 34 km

- Aeroport de Barcelona: 43 km

- Aeroport de Girona: 70 km

- Girona: 72 km

Model de gestió:

- Polígon de gestió pública

- No existeix associació d’empreses al PAE.

(*) Font: empreses donades d’alta a la base de dades de preu públic de brossa comercial de l’Ajuntament de Mataró

a data 30 de juny de 2010.
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Característiques generals del PAE

En referència al model de gestió del PAE, el qüestionari dut a terme per l’IMPEM

recentment, va posar de relleu que:

 Un 50% de les empreses enquestades consideraria molt positiu l’existència d’una

associació d’empreses i un 56% de la mostra consideraria interessant contractar

serveis conjunts.

 Segons el qüestionari, les 114 empreses de Pla d’en Boet enquestades consideren

que les prioritats d’una Associació / Xarxa de negocis haurien de ser (per ordre de major

a menor):

– Representació davant les administracions, entitats, organismes, etc.

– Qualificació i formació

– Assessorament (jurídic, marketing,...) i Assistència tècnica / R+ I

– Gestió de serveis (llars d’infants, zones d’esbarjos, ...)

– Suport en Importació i Exportació

– Suport en tasques de Recursos Humans

– Gestió de pressupostos i finances
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Preus del sòl

 Mataró es troba inclòs a la segona corona metropolitana de Barcelona.

Figura: MarketBeat Industrial Barcelona

Font: Cushman & Wakefield
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Preu del sòl

 El preu mig del lloguer de naus a la segona corona, ha caigut un 30% entre 2006 i 2009.

 El 93% de la superfície contractada de nau es troba entre 3.000 i 10.000 m². Les naus de

superfície menor de 3.000 m² representen un percentatge inferior al 10% del mercat

potencial.

Figura: El mercado logístico en España 2010

Font: BNP Paribas
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L’Activitat Industrial a Mataró

Descripció dels usos del sòl

Competència a municipis veïns

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic

Caracterització de l’entorn del PAE
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El polígon Pla d’en Boet es va crear el 1988 fruit de l’iniciativa portada a terme per

PUMSA de desenvolupar 65 Ha en sectors d’activitat industrial a finals dels 80 repartits

entre els polígons de:

- Balançó i Boter

- Matarrocafonda

- Pla de Boet

Durant la primera meitat de la dècada dels 90, a Mataró es varen arribar a desenvolupar

54 Ha més de sòl industrial repartides en tres nous polígons:

- Pla de Boet II

- Cirera Industrial

- El Rengle I
Polígons industrials Any Superfície bruta (ha)

PGOU 1977

Balançó i Boter 1987 8,65

Matarocafonda 1988 27,80

Pla de Boet I 1988 29,30

Pla de Boet II 1994 30,03

Cirera Industrial 1995 9,79

El Rengle I 1995 14,05

PGOU 1996

Les Hortes del Camí Ral 2000 31,53

Vallveric 2002 9,08

El Rengle II 2003 17,29

Taula: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Àrea d’urbanisme 

de l’Ajuntament de Mataró

El nou pla general aprovat el 1996, ha

permès desenvolupar els últims sectors

industrials que sumen 58 Ha de sòl

industrial a la ciutat de Mataró:

- Les Hortes del Camí Ral

- Vallveric

- El Rengle II

L’Activitat Industrial de Mataró
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Aquest suport cartogràfic ens mostra la localització actual de les 9 zones industrials de

Mataró. S’observa que les zones industrials que es mantenien dins del casc urbà de la

ciutat (Antic Escorxador i Ca l’Ymbern) han quedat obsoletes i han desaparegut.

Figura: Localització dels polígons industrials a Mataró

- Balançó i Boter

- Matarrocafonda

- Pla d’en Boet I

- Pla d’en Boet II

- El Rengle I

- El Rengle II

- Les Hortes del Camí Ral

- Vallveric industrial

- Iveco Renfe

L’Activitat Industrial de Mataró

Per tant, en total quedarien 9 zones consolidades d’Activitat Econòmica:
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 L’activitat econòmica ubicada en els sòls industrials representa el 14,1% del PIB de Mataró.

 PLA D’EN BOET concentra la major part de superfície dedicada a activitat industrial (amb un

33,9%), seguit de Matarocafonda (22,2%) i Balançó Boter (14,5%) com els més destacats. Per tant,

Pla d’en Boet concentra el 33,9% de la superfície que ocupen els polígons industrials de

Mataró.

Activitat econòmica:

Figura: Repartiment de la superfície dels polígons 

industrials de Mataró. Font: Anàlisi de la qualitat de 

l’oferta de sòl industrial a Mataró (2008) (Institut Cerdà)
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Caracterització dels diversos sectors d’activitat industrial i de les empreses que s’ubiquen als 

polígons industrials de Mataró

Polígon Grau d’especialització Sectors principals d’empreses

Balanço i Boter Alt Tèxtil, metal·lúrgia i paper.

Mata-rocafonda Baix
Diversificat a través del tèxtil, metal·lúrgia, arts gràfiques i 

plàstiques, fusta i alimentació. 

Pla d’en Boet I Moderat - alt Tèxtil, arts plàstiques i gràfiques, metal·lúrgia i electrònica.

Pla d’en Boet II Alt Tèxtil, arts plàstiques i gràfiques i maquinària.

Cirera industrial Moderat Tèxtil i alimentació.

El Rengle I Baix Tèxtil, arts gràfiques i plàstiques, alimentació.

Les Hortes del Camí Ral Moderat Tèxtil, metal·lúrgia i arts gràfiques.

Vallveric Moderat - alt Tèxtil, metal·lúrgia i arts gràfiques i plàstiques.

Centre Est (Antic 

Escorxador)
Moderat

Tèxtil, metal·lúrgia i arts plàstiques.

Centre Oest (Ca 

l’Ymbern)
Moderat

Tèxtil, metal·lúrgia i arts plàstiques i gràfiques. 

Nota: el grau d’especialització s’ha indicat en funció de la població ocupada per sectors i s’ha extret de l’estudi del CCM.

A continuació es mostra el grau d’especialització dels diferents polígons de Mataró: 

Activitat econòmica:

L’Activitat Industrial de Mataró
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El sòl industrial de Mataró segons el PGOU de 1996 suma 1.174.113,70 m² i s’enregistra que

aproximadament el 72% d’aquest sostre es troba construït (segons dades de l’any 2005).

El Pla General de Mataró (1996) utilitza 6 claus per referir-se a les zones qualificades d’industrials:

2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f.

• 2a: Zona d’indústria urbana entre mitgeres

• 2b: Zona de gran indústria urbana

• 2c: Zona d’indústria - terciari entre mitgeres

• 2d: Zona d’indústria - terciari aïllada

• 2e: Zona d’indústria entre mitgeres

• 2f: Zona d’indústria aïllada

A Pla d’en Boet predominen les zones 2a, 2d, 2e i 2f.

Amb un sostre industrial total de 386.276,72 m², Pla d’en Boet es troba al 65% de la seva

ocupació per activitat econòmica (segons dades de l’any 2008), sent el sostre industrial

potencialment edificable de 52.054,72 m².

Descripció dels usos del sòl
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A la figura següent es pot apreciar els diferents sistemes presents a Pla d’en Boet (espais

lliures, zones verdes i serveis tècnics i ambientals), així com les qualificacions del sòl urbà

(industrial i equipaments).

Figura: Qualificacions dels sistemes i del sòl urbà a Mataró. Font: INCASOL

Pla d’en Boet

Descripció dels usos del sòl
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Els municipis que compten amb un teixit industrial prou important i conseqüentment, aptes per

l’estudi de les possibles relacions empresarials amb Mataró són: Vilassar de Mar, Vilassar de

Dalt, Cabrera de Mar, Argentona, La Roca del Vallès, Llinars del Vallès i Granollers.

Aquests municipis concentren

una superfície bruta en polígons

industrials de 584,5 Ha, que

sumat a la superfície bruta de

sòl industrial de Mataró, resulta

un total de 701,2 Ha.

Granollers

Mataró

Vilassar de 

Mar

Vilassar de 

Dalt

Argentona

Cabrera de Mar

Figura: Mapa de situació dels municipis de 

Granollers, Argentona, Vilassar de Dalt i de Mar, 

Cabrera de Mar, La Roca, Llinars i Mataró.

La Roca 

del Vallès

Llinars del 

Vallès

Competència a municipis veïns
0.   Resum executiu

1. Introducció

2. Antecedents

3. Metodologia i fonts

4. Diagnosi del PAE 

4.1.- Conclusions

4.2.- DAFO

5. Propostes

5.1.- Plantejament

5.2.- Priorització i àmbit

5.3.- Pla Operatiu

Annexos

a) Descripció/valoració del PAE

- Caracterització general

- Caracterització de l’entorn

- Caracterització econòmica

- Equipaments i serveis

b) Tendències en polígons.



Dinamització i millora de la competitivitat del PAE de Pla d’en Boet I i II

71

Figura: Mapa de les àrees industrials de Granollers, Argentona, Vilassar de Dalt i de Mar, Cabrera de Mar i Mataró.

Font: UPIC
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El pes que té el espai industrial en els municipis de Granollers, La Roca del Vallès, Llinars del

Vallès, Vilassar de Mar i de Dalt, Argentona, Cabrera de Mar i Mataró es reparteix de la forma

següent:

Figura: Repartiment de la superfície industrial entre Mataró i els 

municipis veïns. Font: Elaboració pròpia amb dades de l’UPIC.

 S’observa com Granollers

concentra gran part del espai

industrial, un 40% de la

superfície bruta industrial.

 Tanmateix, Mataró es posiciona

com la tercera ciutat amb major

espai industrial de les

estudiades, situant-se després

de La Roca que concentra

aproximadament una cinquena

part de la superfície bruta total.

Mataró
16,64%

Granollers
40%

Cabrera de 
Mar

8,2%

Argentona
4,9%

Vilassar de 
Mar i de Dalt

0,7%

La Roca del 
Vallès
21%

Llinars del 
Vallès
8,6%
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Sectors d’activitat:

A continuació es descriu quins són els tipus d'activitats que més predominen en els municipis de

Granollers, La Roca del Vallès, Llinars del Vallès, Vilassar de Mar i de Dalt, Argentona, Cabrera de

Mar.

Municipi Polígon 
Tipologia d'activitat 

predominant 

Granollers 

Font del Ràdium

Logística i transport 

Comerç a l'engròs 

Fabricació de maquinària 

Cal Gordi 

Fabricació de maquinària 

Materials i equips elèctrics 

Comerç 

Transformació del cautxú 

Coll de Manya 

Metal·lúrgia 

Tèxtil 

Química 

El Congost 

Materials i equips elèctrics 

Arts gràfiques 

Comerç 

El Ramassar Productes minerals no metàl·lics 

Els Batzacs 
Metal·lúrgia 

Arts gràfiques 

Els Xops 

Química 

Metal·lúrgia 

Materials i equips elèctrics 

Palou Nord 
Metal·lúrgia 

Fabricació de maquinària
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Municipi Polígon 
Tipologia d'activitat 

predominant 

La Roca del Vallès

Can Font de la Parera 

Fusta 

Transformació del cautxú 

Metal·lúrgia 

Can Massaguer Logística i transport 

UA-19 Materials i equips elèctrics 

UA-5 

Agricultura 

Tèxtil 

Metal·lúrgia 

Vallderiolf 

Materials i equips elèctrics 

Metal·lúrgia 

Comerç 

Llinars del Vallès Sud i Collsabadell 

Indústria cautxú i plàstics 

Metal·lúrgia 

Fabricació productes 

metàl·lics 

Argentona 

Can Negoci 

Tèxtil 

Construcció 

Metal·lúrgia 

Polígon Industrial Nord 
Tèxtil 

Sanitari - Cosmètic 

Les Escomes Farmacèutica (100%) 

Sectors d’activitat:
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Municipi Polígon 
Tipologia d'activitat 

predominant 

Vilassar de Dalt

Serra d'en Pons

Tèxtil 

Química i plàstics 

Metal·lúrgia 

Automoció 

Vallmorena 

Tèxtil 

Química i plàstics 

Metal·lúrgia 

Automoció 

Vilassar de Mar Els Garrofers 

Metal·lúrgia 

Agroalimentaris 

Química i plàstics 

Cabrera de Mar

Camí del Mig 

Tèxtil 

Comerç

Metal·lúrgia 

Les Corts 

Distribució 

Serveis Empresarials 

Fusteria i fabric. Mobles

Sectors d’activitat:
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Competència a municipis veïns

Consideracions finals

 S’observa coincidència de sectors d’especialització, entre el PAE de Pla d’en Boet i els PAE dels

municipis dels voltants. Existeix doncs competència potencial entre els polígons per atraure les

empreses, a l’hora que possibles sinèrgies per impulsar entre els PAE dels diferents municipis.

 S’ha identificat bones pràctiques dels polígons de municipis veïns que poden significar que

disposen d’una avantatge competitiva respecte Pla d’en Boet. És el cas de:

– L’Ajuntament de Granollers, que ha promogut una web com a eina per a l’empresa i la seva

interacció amb l’entorn local. La plana web serveix per facilitar el coneixement, la comunicació i

la cooperació entre les empreses ubicades als polígons. Addicionalment, la web dóna una

descripció completa de cada polígon pel que fa a informació relacionada amb les seves

característiques, infraestructures i serveis de que disposen.

– Granollers compta actualment amb tres associacions, als polígons de: El Congost, al de la Font

del Ràdium i al del Coll de la Manya.

– Els Ajuntaments de Vilassar de Mar i de Dalt, han promogut, juntament amb els Ajuntaments

de Cabrils, Premià de Dalt i Premià de Mar una xarxa d’empreses: www.e-xarxa.com. Aquest

web, a banda de donar informació sobre empreses i disposar d’una borsa de treball, permet

inserir i consultar anuncis d’oportunitats comercials, ofertes de cooperació empresarial,

venda de maquinària i vehicles, lloguers i traspassos de naus industrials, etc.
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S’han considerat els tres parcs tecnològics següents, que per proximitat geogràfica

podrien interactuar amb el PAE Pla d’en Boet:

- TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM)*

- Parc Tecnològic del Vallès (PTV)

- Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC)

CSE

TC

TCM

PTV

A continuació es realitza una descripció de les principals característiques de cada parc.

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic

* Una de les accions del PAM 2011 es dinamitzar la comunitat empresarial a l’entorn del TCM

generant sinèrgies amb l’entorn territorial i consolidar la cartera de serveis d’innovació i

transferència de tecnologia per a empreses del territori.
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TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM):

La seu del TCM es troba ubicada a menys de 500 metres del PAE de Pla d’en Boet.

El parc TCM reuneix en un mateix espai:

 Estudiants: 1.300 estudiants del centre universitari del parc.

 Empreses: 39 empreses instal·lades.

 Incubadora: 12 empreses instal·lades.

 Equips Investigadors: Propis i vinculats al CETEMMSA.

Les línies prioritàries d‘especialització són: 

- Benestar i salut

- Turisme i oci

- Audiovisuals

- Electrònica

- e-wellness

- Telemedicina

- Smart textils (roba intel·ligent, teixits amb biotecnologia i teixits amb nanotecnologia).

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic
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El principals Objectius de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme són:

a) Estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les

empreses, institucions tecnològiques, científiques, de recerca i cultural.

b) Assumir la titularitat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola

Universitària del Maresme.

c) Dur a terme les tasques pròpies d’un Parc Científic i d’Innovació adreçades a

la comunitat universitària, a les empreses, organismes, institucions i ciutadans en

general.

d) Atraure inversions empresarials sòlides de base tecnològica a Mataró i la seva

àrea d’influència.

Figura: Instal·lacions del TCM ubicades a El Rengle

e) Promoure activitats en benefici de

la ciutat de Mataró, el Maresme i la

seva àrea d’influència.

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic
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Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC):

El CSETC es situarà al centre de la ciutat de Cardedeu, a una distància de 17 km de Pla

d’en Boet.

És un viver d'empreses tecnològiques i un centre de formació en tecnologies de la

informació i la comunicació (TIC) que estarà operatiu durant el primer trimestre de

2011.

El públic objectiu del CSETC seran els

emprenedors que basin el seu projecte en

un ús intensiu de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

A aquests, d'una banda, se'ls facilitarà un

espai on desenvolupar, de manera

temporal, el seu projecte, i de l'altra, se'ls

oferirà formació, activitats i s'organitzaran

esdevenimentsFigura: Imatge virtual del CSETC 

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic
0.   Resum executiu

1. Introducció

2. Antecedents

3. Metodologia i fonts

4. Diagnosi del PAE 

4.1.- Conclusions

4.2.- DAFO

5. Propostes

5.1.- Plantejament

5.2.- Priorització i àmbit

5.3.- Pla Operatiu

Annexos

a) Descripció/valoració del PAE

- Caracterització general

- Caracterització de l’entorn

- Caracterització econòmica

- Equipaments i serveis

b) Tendències en polígons.



Dinamització i millora de la competitivitat del PAE de Pla d’en Boet I i II

81

Parc Tecnològic del Vallès (PTV):

El PTV està situat a Cerdanyola, a 32 km de Pla d’en Boet. El PTV s’orienta a:

- Empreses que desenvolupen la seva activitat en el camp de les indústries basades en el

coneixement.

- Emprenedors que vulguin encetar una nova activitat empresarial en aquest àmbit.

- Qualsevol altre tipus d'iniciativa pública o privada com centres tècnics d'associacions empresarials,

instituts tecnològics, centres de formació en el camp de la tècnica, etc.

Al final del 2009 estaven instal·lades al PTV un total de 150 entitats. Les primeres van

instal·lar-se al Parc a l’any 1989.

A nivell d’especialització sectorial, les línies prioritàries d'acció són les tecnologies

associades a:

- Agricultura, la biologia, la biotecnologia, la salut

- Energia

- Electrònica, metrologia i control, òptica, plasma, làser

- Química, enginyeries (civil, industrial, mecànica...), transports

- Producció i processament de nous materials

- Informació i les Telecomunicacions

Figura:

Vista aèria del Parc Tecnològic del Vallès  

Proximitat a empreses de caràcter tecnològic
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Característiques de les activitats econòmiques

Incompatibilitats entre els diferents sectors

Sinèrgies entre els diferents sectors

Caracterització econòmica del PAE
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Existeixen tres tipus d’activitats econòmiques dins del PAE:

1. Sectors diürns: empreses industrials / logístiques

2. Sectors nocturns: bars / discoteques

3. Mercat municipal

Figura: Ortofoto 2009 de Mataró

Font: ICC
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Mataró

1
0,6%

2
9,0%

3
26,4%

4
3,2%

5
19,1%

6
9,9%

7
6,4%

8
3,5%

9
12,8%

10
8,7%

1. Extracció i transformació de minerals i transformació

de minerals no energètics i productes derivats.

Indústria química

2. Indústries transformadores dels metalls, mecànica de

precisió

3. Altres indústries manufactures (tèxtil, del calçat, de la

fusta, etc.)

4. Construcció

5. Logística i Distribució

6. Comerç al detall

7. Restaurants

8. Reparacions

9. Institucions financeres

10. Altres serveis

La classificació segons sectors d’activitat per nombre d’empreses de Pla d’en Boet, mostra com

destaquen les empreses centrades en indústries manufactures (tèxtil i calçat principalment) amb un

26% i les destinades a la logística i la distribució amb un 19,1%.

Figura: Repartiment per activitats del nombre 

d’empreses a Pla d’en Boet

Font: IMPEM

Activitat econòmica:

Característiques de les activitats econòmiques del PAE
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1. Sectors diürns: empreses industrials / logístiques

 Un 62% de les empreses situades a Pla d’en Boet pertanyen al sector de la indústria, la

logística i la distribució i la construcció.

Figura: Repartiment per sector de les empreses relacionades amb la 

indústria, la logística i la construcció.

Font: IMPEM

 Un 31% de les empreses

d’aquest sector el

conformen les empreses

directament relacionades

amb la logística i la

distribució.

Indústria
58,2%

Construcció
5,2%

Logística i 
Distribució

31,0%

Reparacions
5,6%

Característiques de les activitats econòmiques del PAE

 Dins d’aquest 62%, les empreses relacionades directament amb la indústria conformen un

58,2%.
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2. Sectors nocturns: bars / discoteques

Existeixen 12 discoteques a Pla d’en Boet:

Figura: Situació dels bars nocturns i discoteques a Pla d’en Boet

Font: IMPEM
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3. Mercat municipal

 El mercat municipal de Pla d’en Boet

s’instal·la els dissabtes de 9h a 14h.

 Recorregut: carrers Francesc Layret, Puig

i Pidemunt i Pablo Iglesias.

 Es venen productes per a l'equipament

de la llar i per a la persona.

Figura: Recorregut del mercat municipal de Pla d’en Boet

Font: Elaboració pròpia
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La presència de sectors diürns i nocturns al polígon genera principalment problemes de

brutícia, i accions puntuals de vandalisme. Es considera que aquestes dificultats, són

millorables mitjançant una intensificació en la freqüència de neteja, una major implicació

dels propietaris dels locals d’oci nocturn, i un major control policial/de seguretat.

Les empreses tenen especial interès en cooperar i aprofitar les sinèrgies que es

poden generar amb el TecnoCampus Mataró (TCM).

La coincidència entre els sectors que treballen les empreses del PAE i els que són

l’especialitat del TCM, fan especialment interessant l’aprofitament de possibles

sinèrgies.

Incompatibilitats entre els diferents sectors del PAE

Sinèrgies entre els diferents sectors del PAE

0.   Resum executiu

1. Introducció

2. Antecedents

3. Metodologia i fonts

4. Diagnosi del PAE 

4.1.- Conclusions

4.2.- DAFO

5. Propostes

5.1.- Plantejament

5.2.- Priorització i àmbit

5.3.- Pla Operatiu

Annexos

a) Descripció/valoració del PAE

- Caracterització general

- Caracterització de l’entorn

- Caracterització econòmica

- Equipaments i serveis

b) Tendències en polígons.



Dinamització i millora de la competitivitat del PAE de Pla d’en Boet I i II

89

Vialitat

Senyalització

Estacionament

Transport Públic

Manteniment

Recollida de Residus

Vigilància i Seguretat

Telecomunicacions

Energia

Equipaments o serveis comuns
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Segons les enquestes realitzades a 114 empreses del polígon, pel que fa als equipaments i

serveis, les empreses consideren que:

 L’ordre d’importància sobre els equipaments i serveis que les empreses consideren

que han de tenir en el PAE és:

Importància Equipaments i Serveis al polígon

1 (més important) Accessibilitat dels vehicles utilitaris

2 Telecomunicacions

3 Neteja viària

4 Vigilància i seguretat de l’espai públic

5 Accessibilitat pels vianants (voreres, il·luminació, ...)

6 Estacionament

7 Recollida de residus

8 Senyalització del polígon adequada

9 Accessibilitat vehicles pesants

10 Seguretat viària

11 Directori d'empreses

12 Transport Públic

13 Equipaments (públics)

14 Serveis Mancomunats

15 (menys important) Espais lliures

Introducció
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Segons les enquestes realitzades a 114 empreses del polígon, pel que fa als equipaments i

serveis al polígon, les empreses consideren que:

 La valoració actual dels equipaments i serveis ha mostrat el següent:

Introducció

Valoració 

actual
Equipaments i Serveis al polígon

1 (pitjor valorat) Directori d'empreses

2 Neteja viària

3 Equipaments (públics)

4 Vigilància i seguretat de l’espai públic

5 Transport Públic

6 Espais lliures

7 Serveis Mancomunats

8 Recollida de residus

9 Senyalització del polígon adequada

10 Estacionament

11 Seguretat viària

12 Accesibilitat pels vianants (voreres, il·luminació, ...)

13 Telecomunicacions

14 Accessibilitat vehicles pesants

15 (millor valorat) Accessibilitat dels vehicles utilitaris
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Conclusions de les enquestes:

A partir de la valoració de les empreses sobre els equipaments i serveis del polígon, i la

importància que tenen per a aquestes, es pot establir que la neteja viària i la seguretat al

polígon, són serveis molt importants per a les empreses. Actualment les empreses

consideren que la prestació d’aquests dos serveis no s’ajusta als nivells de qualitat

desitjats.

Introducció

Equipaments i Serveis al polígon
Valoració 

actual
Importància

Directori d’empreses Molt Baixa Baixa

Neteja viària Molt Baixa Molt Alta

Equipaments (públics) Molt Baixa Molt Baixa

Vigilància i seguretat de l’espai públic Baixa Alta

Transport Públic Baixa Baixa

Espais Lliures Baixa Molt Baixa
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 Dimensionament dels vials adequat: carrers amples i cantonades aixamfranades

 Tots els carrers no tenen la mateixa amplada: es creen problemes de maniobrabilitat per 

als camions als carrers més estrets, degut a que els turismes aparquen a banda i 

banda del carrer.

 En la majoria del polígon: voreres de 4 m i calçada de 12 m

Figura: Situació del carrer Batista Roca (a dalt), del Camí de Sant Crist (a 

baix) i de la cruïlla entre Camí Sant Crist i C./ Carrasco i Formiguera

Vialitat

 El polígon no és accessible en

la seva totalitat per a

persones amb mobilitat

reduïda

 Velocitats de circulació

excessives al carrer Batista

Roca

 Cruïlles perilloses: elevada

sinistralitat als encreuaments

del Camí Sant Crist amb:

– Batista i Roca

– Carrasco i Formiguera
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• Manca senyalització del polígon des de les principals vies d’accés.

• Es necessari millorar la senyalització vertical a l’interior del polígon (stops i

senyals de cedir el pas)

• Falta senyalització de la situació de les empreses al polígon als principals

accessos. (mapa d’empreses)

• Manca de visibilitat de la senyalització en alguns punts a causa dels arbres.

Figura: Únic panell d’informació al polígon. Edifici VidreFigura: Vista del Camí del Mig

Senyalització
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• La majoria de les empreses disposen de places d’aparcament a l’interior.

• Les places d’aparcament al carrer són amples i correctes per a turismes i camions: hi

ha un total de 1.346 places

Figura: C./ Josep Calvet

• Existeix una zona (adjacent al

centre logístic de DHL, amb un

trànsit diari de 200 camions) amb

major densitat de camions

aparcats al carrer Josep

Calvet: es creen problemes en

hora punta

Estacionament

• Un 71% dels accessos són amb vehicle privat. En ocasions es generen dificultats

d’aparcament per als vehicles visitants (consideració de les empreses assistents a

la sessió de treball 2).

• L’oferta de places d’aparcament públic per a bicicletes és molt baixa. No obstant,

existeix la possibilitat d’aparcament dins les naus de les empreses
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Figura: Plànol de mobilitat i transports públics a Mataró

Línea Freqüència Operador

555 1h i 5min Sagalés

C-10 1h Casas

L1, L2 i L4 20min Mataró Bus

R1 10min Renfe

• L’estació de Renfe es troba a

2 km de Pla d’en Boet. Es

considera necessari un servei

de llançadora de l’estació al

polígon

• L1, L2 i L4 tenen parades molt

properes al polígon, però no

arriben a introduir-se en el

mateix

Transport Públic

OFERTA:

 2 línies interurbanes d’autobús.

 3 línies urbanes.

 1 línia de tren.
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Transport Públic

 Desconeixement de l’oferta pública de

transport per part d’un 62% del personal

laboral del polígon.

 Manca d’una coordinació entre els horaris

dels treballadors/treballadores i l’oferta de

transport col·lectiu.

 Poca participació d’altres mitjans de

transport alternatius: bicicleta o car-sharing.

 Accés en Transport Públic molt reduït: només

ho fan servir el 2% del personal laboral per dos

motius:

1. Inexistència del servei a l’interior del

polígon

2. Major adaptabilitat del vehicle privat a

les circumstàncies individuals

Transport 
Públic

2%

Vehicle 
Privat
71%

Vehicle 
d'empresa

1%

Vehicle 
compartit

3%

A peu
21%

Bicicleta
2%

Mataró
73%

Maresme
17%

Baix 
Llobregat/La 

Selva
1%

Barcelonès
6%

Vallès Oriental
1%

Vallès 
Occidental

1%
Garraf
1%

Figura: Origen de procedència dels treballadors

Font: GESMOPOLI Mataró 2010

Figura: Repartiment modal dels treballadors del polígon 

de Pla d’en Boet        Font: GESMOPOLI Mataró 2010

 La procedència majoritària del personal

laboral es Mataró amb un 73% i resta del

Maresme amb un 17%.
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 El cost d’una línia d’autobús operativa des de les 6 del matí fins les 9 de la nit ascendiria a

150.000 €/l’any

 Es va fer una experiència de línia de bus operada per franges horàries (Línia P) que entrava al

polígon. Va quedar anul·lada per inviabilitat econòmica  tenia un cost de 60.000 €/any i una

demanda de 50 viatgers/dia

 Per a dur a terme un canvi en el repartiment modal, es imprescindible conscienciació i educació

social.

 Si es vol apostar per una nova línia, els passos que s’han dur a terme són:

1. Procés estratègic i tàctic: disseny de la xarxa de transport i freqüències (quins són els

orígens dels treballadors/treballadores?)

2. Procés operacional: dimensionament de la flota i programació horària  ajust a la demanda

horària d’usuaris unit a un esforç de les empreses en vers la unificació d’horaris.

Transport Públic
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 Vials en bon estat

 En algunes voreres es nota l’afectació per part dels arrels dels arbres

 Freqüència de pas baixa del servei de neteja per part del departament de

Manteniment i Serveis i freqüència nul·la els caps de setmana.

 Problemes de brutícia tant als carrers públics com als de titularitat privativa.

 Necessari major manteniment de la vegetació (impedeix veure algunes senyals)

Figura: Vista del C./ Pablo Iglesias en bon estat

 Es detecta una manca de neteja en

èpoques de caiguda de fulles dels

arbres.

 Un 57% de les empreses enquestades

estan satisfetes amb la gestió i el

manteniment de la zona on es troba

l’empresa.

Manteniment
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Pel que fa a la neteja al polígon, la freqüència de pas és la següent (dades aportades pel

Servei de Manteniment del Ajuntament de Mataró):

Figura: Localització dels carrers on es escombra els diumenges

Font: Servei de Manteniment i Serveis de Mataró

Dilluns a divendres: es neteja 5 cops

per setmana amb vehicle auxiliar (en

una jornada no es fa tot el polígon),

més un reforç amb maquina quan es

necessari.

Dissabtes: es du terme una neteja

per eliminar la brutícia derivada del

mercat.

Diumenges: escombrada Mixta al

matí (a causa de l’oci nocturn), als

carrers (veure Figura):

 Francesc Layret

 Pablo Iglesias

 Carrasco i Formiguera

 Serra i Moret

Manteniment
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Recollida i Tractament de Residus

• Es produeixen acumulacions de residus a la via pública

• Les empreses enquestades consideren que els principals problemes ambientals

existents al polígons són deguts a les escombraries.

• Recollida dels residus assimilables a domèstics i recollida del paper i cartró 2 dies

per setmana (sense cost).

• Recollida orgànica segons necessitats

• Existeixen dues deixalleries a

Mataró, una d’elles dins del polígon

Pla d’en Boet.

Figura: Localització de les deixalleries de Mataró

Font: Ajuntament de Mataró
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Recollida i Tractament de Residus

Pel que fa a la recollida de residus per part del Ajuntament, en la taula següent es pot

veure la freqüència de recollida per a cada tipus de residus:

INDÚSTRIES
IGLÚS (Edifici de Vidre, 

Serra i Moret i Batista i Roca, 

54)

REBUIG
Dimarts i Divendres 

al Matí
-

ORGÀNICA Segons llistat -

PAPER Dilluns i Dijous Matí -

ENVASOS -
Dilluns, Dimecres, 

Divendres

VIDRE - 2 cops al mes

Figura: Freqüència de recollida de residus a Pla d’en Boet

Font: Servei de Manteniment i Serveis de Mataró
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 Pel que fa a les instal·lacions de vigilància a les empreses:

 Un 82% disposen de sistema d’alarma

 Un 56% tenen enreixats i persianes

 Un 18% tenen circuit tancat de TV interior, i un 11% el tenen exterior

 Només un 6% de la mostra disposen d’un vigilant de seguretat

 Al 40% de les instal·lacions de les empreses s’han comés robatoris o actes de

vandalisme hi ha certa percepció d’inseguretat als caps de setmana

 Un 4% de les empreses realitzen transport de mercaderies perilloses

 Un 12% de les empreses manipulen productes químics

 El 61% de les empreses disposa d’un Pla d’Autoprotecció

 Un 21% realitza un simulacre d’emergència anual

Vigilància i Seguretat
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 Es detecta una manca d’il·luminació a determinades zones del polígon, i d’altres a menor nivell

de llum degut a l’ombra dels arbres. Es considera que el menor grau d'il·luminació indueix a una

major freqüència de vandalisme.

 En ocasions, un defecte en la presa de mesures de seguretat afavoreix la delinqüència.

L'elaboració de recomanacions per a les empreses en l'època Nadalenca és molt positiva, i

es consideraria positiu estendre-les a la resta de l’any.

Vigilància i Seguretat

Telecomunicacions

 Xarxa de telefonia convencional a tot el polígon.

 Fibra òptica als edificis i equipaments municipals de Mataró.

 Connexió a Internet en banda ampla (ADSL) a tot el polígon.

 Es detecta Manca d’oferta de fibra òptica, i interès de les empreses en tenir-ne. (La línia de

MENTA de fibra òptica passa per l’avinguda de Lluís Companys)

 El CPD del TecnoCampus Mataró és vist, entre d’altres, com una oportunitat de millora en la

gestió de dades per a les empreses del polígon
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 La principal font d’energia utilitzada per les empreses és l’electricitat.

 Baixa qualitat de L’energia subministrada: Existència de microtalls en el

subministrament, que espatllen els elements electrònics de la maquinària.

 Un 8% de les empreses enquestades també utilitza el gas i el gas-oil com altres fonts

d’energies principals, mentres que l’ús d’energies renovables com font prinicpal

d’energia només ho fan un 1% de les empreses de la mostra.

 Només un 4% de la mostra està implicada en la utilització d’energies renovables: solar

i aigua.

 Un 37% de les empreses ha instal·lat sistemes d’il·luminació de recintes per tal de

reduir el consum energètic amb fluorescents, LEDs, bombetes de baix consum, ...

 El 33% de les empreses ha realitzat la millora o substitució d’equips elèctrics, per

altres de més eficients per tal de reduir el consum energètic.

 Un 16% de les empreses ha introduït millores en els sistemes de calefacció i

refrigeració per tal de reduir el consum energètic i les emissions a l’atmosfera.

Energia
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 Camp de Futbol a Pla d'en Boet  Restaurants

 Zones verdes

Equipaments i serveis comuns

– Manca d’oferta de restaurants de

qualitat al polígon.

– Desconeixement per part de les

empreses de l’oferta de restauració

disponible a Mataró.
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Per tal de definir els reptes de futur del PAE, s’ha treballat en identificar les principals tendències en la

gestió i promoció dels polígons d’activitat econòmica. Entre els elements detectats com a claus, es

troben aspectes relacionats amb la mobilitat, el medi ambient, l’energia, les telecomunicacions, etc.:

 Mobilitat: existeix una eina que ja preveu la Llei de Mobilitat de 2003: la Taula de la Mobilitat, i una

figura, el Gestor de Mobilitat, les funcions de la qual són, entre unes altres, coordinar i assegurar el

funcionament de la taula i impulsar l'execució del Pla de Mobilitat del Polígon.

 Seguretat: la seguretat no s'ha d'entendre només com la seguretat al polígon i en les seves

instal·lacions. Cada vegada hi ha una major preocupació per la seguretat de la informació

tramesa per Internet.

 TICs: cal substituir el cable de coure per la fibra òptica, amb el qual la qualitat no depèn de la

distància. No és un metall, per la qual cosa és aïllant i immune a la pluja i tempestes elèctriques, i té

molta més capacitat per transportar informació. És simètric, la qual cosa permet la mateixa

capacitat per a l'enviament i la recepció d'aquesta informació.

 Associacionisme: mitjançant l'impuls d'una associació, les empreses del polígon aprofiten les

economies d'escala en la prestació conjunta de determinats serveis. Així mateix, l’associació

també fa possible una major agilitat en la detecció de les principals necessitats del PAE i la millor

interlocució amb l’Administració.

Tendències en Polígons
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 Medi Ambient: serà necessària una política de sostenibilitat i eficiència energètica integral per al

PAE. En aquest sentit, destaca el Pla de l'Energia 2006-2015 que impulsa la instal·lació de

plaques fotovoltaiques a les cobertes industrials.

 Impuls de la transferència tecnològica: les accions del PAM 2011 mostren la importància

d’aquesta tendència promovent la dinamització de la comunitat empresarial a l’entorn del TCM.

En aquest sentit, destaca el programa de cooperació amb Parcs Industrials i Tecnològics

(COPIT), al que s’ha acollit l’IMPEM, i que té per objectiu aconseguir millorar la competitivitat i

fomentar el desenvolupament de negoci entre empreses de parcs tecnològics i industrials. El

projecte, a banda de l’impuls del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, compta amb la col·laboració

de la fundació EOI, l’APTE, la CEPE i ENISA.

 Imatge de marca: la creació d’una marca suposa una eina de promoció per a la dinamització

empresarial dels polígons, definint-los com un espai de qualitat i serveis per a les empreses. En

aquest sentit existeixen casos d’èxit com la creació del Parc Empresarial Gavà i Can Calderon a

Viladecans.
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