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2a PART
CONCLUSIONS

 
La taula de dades MDK_GENERAL.xls conté la informació més exhaustiva

possible fins al moment quant als polígons i zones industrials de Terrassa i de
les empreses d aquests polígons.

Aquesta taula hauria de servir doncs, com a punt de partida per a la realització
de les fases posteriors del projecte Mobilitat i Sistema Urbà de Terrassa. A la
vegada que hauria de ser l aportació de l Observatori Econòmic i Social i de la
Sostenibilitat a la futura creació del cens industrial de Terrassa.

 

El mapa poligons.mxd mostra el conjunt de polígons i zones industrials de
Terrassa i la localització de les empreses que els constitueixen. Correspon a la
representació gràfica de les dades de la taula MDK_GENERAL.xls.

 

El grup de mapes constituït per nom_poligon.mxd de cada polígon industrial
mostra de manera particular la distribució territorial i sectorial de les empreses,
així com la distribució percentual de les seves activitats.

 

La cartografia resultant de l execució del projecte es presenta només a tall
d exemple per tal de demostrar que la integració de dades gràfiques i
alfanumèriques mitjançant les tècniques dels Sistemes d Informació Geogràfica
possibilita un alt rendiment en l explotació del projecte.

Si bé els objectius plantejats a la introducció d aquesta memòria quedarien
conclosos d aquesta manera cal tenir present la següent reflexió:

A causa de l elevat nombre d errors en el nom i en l adreça de les empreses
detectats als resultats de les enquestes realitzades per MDK Investigación de
mercados -en molts casos ni tant sols hi consta i si, en canvi curiosament, hi
figura la resposta a l enquesta i en d altres, conté tantes faltes tipogràfiques que
el fan irreconeixible, o bé les adreces corresponen a ubicacions fora del polígon
industrial indicat- amb la consegüent pèrdua de temps per al sanejament,
correcció i homologació de les dades que aquests errors han suposat per tal de
fer-los compatibles amb les bases territorials ja existents, es constata que:

Pel bon rendiment de tota aquesta informació disponible sobre les empreses i
les activitats econòmiques ubicades als polígons industrials del municipi, i per
tal que pugui ser útil pels estudis futurs, es fa del tot necessari:

 

Disposar d un únic registre o banc de dades i, d un únic gestor que asseguri
un grau de fiabilitat i confiança i fins i tot, que atorgui caràcter oficial a la
informació continguda.

 

Un banc assequible, amb les restriccions legalment necessàries, des de
qualsevol departament, servei o usuari en particular, alimentat i fins i tot
mantingut, per les aportacions d aquests mateixos, de manera que
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l accessibilitat als camps base o de referència del banc, retorni sempre una
resposta idèntica a totes les consultes. A banda quedarà després, la cura amb
la qual es recullin la resta de dades de l enquesta però això, dependrà ja del
grau d exigència i control imposat a l empresa enquestadora.

Només així crec que es podrà donar una resposta professional als estudis de la
mobilitat a la ciutat de Terrassa, si no, aquí queda d exemple el resultat d un
esforç el potencial del qual només podrà ser aprofitat a nivell d aproximació
però mai d aprofundiment i anàlisi.

 

D altra banda, i per a aquest projecte en concret, s ha detectat també la
importància de poder realitzar cerques al Cens d Activitats Econòmiques a
nivell de polígon industrial, fet que actualment no és possible.

 

També cal constatar que, mentre el registre únic d empreses no estigui en
funcionament, la taula de dades MDK_GENERAL.xls hauria de contrastar-se
amb la informació que configuren les bases de dades dels projectes actualment
en curs a l Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat, així com, en
d altres departaments de Foment.

 

Finalment, i de cara a fases posteriors, seria interessant contemplar la
possibilitat d orientar l objectiu de les enquestes conjuntament amb les
necessitats dels altres departaments de Foment, usuaris també d aquest tipus
d informació.




