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3 APROXIMACIÓ A L’ÀMBIT MATERIAL DEL MODEL

De les moltes accepcions dels mots model1 i gestió2 del nostre diccionari, sembla
pertinent deduir que el propòsit que ens ocupa és el de representar simplificadament i
detallada el conjunt d’actuacions que és menester realitzar per tal d’obtenir uns
beneficis compartits en el desenvolupament i funcionament quotidià dels polígons
industrials; els objectius d’aquests beneficis haurien estat abastament establerts ja en
la convocatòria dels treballs, en termes de sostenibilitat, millora de la situació
empresarial i qualitat de l’ocupació.

Per bé que semblen obvis els avantatges d’un hipotètic model de gestió, no ho són
gens els continguts materials del mateix, i aquí rau la primera de les tasques concretes
que cal desenvolupar. Val a dir que si són obvis els avantatges és perquè és parteix
del supòsit que dit model permetrà resoldre problemes concrets que avui romanen
sense abordatge. No obstant, la definició d’un model implica una identificació i
descripció sistemàtica d’allò que a partir d’ara anomenarem àmbits materials del
model, en el sentit de totes aquelles qüestions concretes que el model, d’una o altra
                                               
1 model [1839; de l'it. modello, íd., i aquest, del ll. vg. *modellus, sinònim de modulus, diminutius de modus
'mesura']

1 m 1 Cosa que hom pren com a objecte d'imitació a fi de reproduir-la. Un model de cal·ligrafia.
Copieu aquest model.

 2 f ART Persona que es posa davant un artista, en l'actitud que aquest vol reproduir en pintura,
escultura o dibuix.
 3 Representació en cera, argila o algun altre material mal·leable d'un objecte destinat a ésser
reproduït en pedra, marbre, bronze o fusta.

2 m 1 Representació simplificada de la realitat.
 2 ARQUIT Maqueta feta a escala d'un edifici, d'un monument o d'un detall arquitectònic.
 3 ECON Model emprat en la ciència econòmica.

 4 FÍS Representació abstracta, per analogia, d'un fenomen físic complicat o poc conegut de
manera que, en comparar-lo amb aquest model, més simple i conegut, permet de donar-li una
explicació matemàtica.
5 MAT Teoria o descripció matemàtica d'un objecte o fenomen real.
 6 TECNOL Representació de fusta, cera o metall que té la mateixa forma que la peça que hom
vol obtenir mitjançant una fosa i que és utilitzada per a construir el motlle.
 7 model de calibre TECNOL Tipus de model que hom fa servir per a emmotllar peces
prismàtiques i de revolució.
 8 teoria de models TECNOL Teoria i tècnica de reproducció, a escala de laboratori, del
comportament d'un sistema físic emprades en l'estudi i en el disseny de sistemes que presenten
grans dificultats en llur experimentació a escala real.

3 m fig 1 Persona o cosa que hom imita, segueix, en la conducta, una obra d'enginy, etc. M'agrada molt:
és el model que m'he proposat de seguir.
 2 [ usat sovint adjectivalment ] Persona o cosa digna d'ésser imitada per la seva perfecció o que
posseeix en grau eminent qualitats que en fan el representant d'una categoria determinada. És
un model de cavallerositat. Un pare model.

4 m i f INDUM Home o dona que s'exhibeix vestit amb les peces d'indumentària que els modistes volen
donar a conèixer.
5 m LING Estructura lingüística establerta a partir d'un conjunt d'elements relacionats entre ells per una
sèrie de fenòmens.

2 gestió [1868; del ll. gestio, -onis, íd.]

f 1 1 ECON Conjunt d'operacions administratives sobre certs béns, efectuades per una o més
persones en nom de llurs propietaris i amb l'objecte d'obtenir-ne resultats beneficiosos.
 2 gestió de negocis d'altri DR CIV Quasicontracte que neix quan hom té cura d'interessos d'altri
sense mandat d'aquest i que produeix per al gestor l'obligació de donar comptes al propietari de
la seva administració i el dret a rebre compensació de les despeses que l'activitat gestora li ha
causat.

 2 Cadascuna de les diligències que hom fa per aconseguir alguna cosa.
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manera, haurà de contemplar i preveure. Naturalment, això és un pas previ tant al que
diríem l’arquitectura del model com als aspectes pròpiament de organització, gestió i
viabilitat del mateix.

A continuació es proposa una primera categorització d’aquests elements materials o
aspectes que ha de contemplar el model. La seva inclusió no implica necessàriament
el mateix tractament, tant per la diversitat de naturalesa com per la heterogeneïtat
d’àmbits i potestats administratives que hi conflueixen.

Proposta inicial d’elements materials a incloure en  el model de gestió

AMBIT ELEMENT MATERIAL OBJECTES DEL MODEL (il·lustrat iu)

Energia
Potencia
Qualitat del subministrament
Generació renovable

Abastament d’aigua, reutilització i
sanejament

Cabal
Xarxa sanejament
Tractament
Reutilització

Gestió dels residus
Punts d’aportació
Deixalleries
Gestió recollida

Neteja viària Freqüència

Salut i emergències Equipaments
Serveis existents (dotació, especialitats)

Telecomunicacions
Infraestructures
Serveis prestats
Qualitat

Gestió de la mobilitat

Accessibilitat per a vianants (voreres,...)
Accessibilitat en transport públic
Accessibilitat en vehicle privat
Seguretat viària
Oferta d’estacionament per a vehicles

Ordenació del trànsit Element concret
Estacionament Element concret
Transport públic Element concret
Espais públics i mobiliari urbà Element concret

Infraestructures i ordenació urbana

Vigilància i seguretat de l’espai públic Element concret
Comunicació privada Element concret
Neteja Element concret
Vigilància privada Element concret
Manteniment de la producció Element concret
Subministraments industrials Element concret
Hoteleria i restauració Element concret
Cura d’infants Element concret

Serveis per la producció i
treballadors

Activitats esportives i de lleure Element concret
Gestió i organització de la producció Element concret
Serveis tecnològics i científico-tècnics Element concret
Serveis d’innovació Element concret
Vendes, comunicació i màrqueting Element concret
Formació i qualificació de treballadors Element concret
Serveis ocupacionals Element concret
Suport associacionisme empresarial Element concret

Serveis d’alt valor

Promoció de la localització Element concret

Naturalment per cada cas concret uns o altres elements materials tindran més
rellevància o prioritat, però es considera que al llarg del temps l’abast conjunt del
model de gestió ha d’incloure, si més no referenciadament, tots aquests aspectes

En aquest mateix sentit, la proposta del model de gestió s’ha de fonamentar en
intentar objectivar al màxim la situació de partida dels polígons i zones d’activitat, a
partir d’un treball més o menys exhaustiu com el que s’il·lustra en la taula següent:
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Taula de valoració i control del punt de partida en  el model de gestió de
polígons

(per aplicar a les dades corresponents a cada un d’ells)

ELEMENT MATERIAL VARIABLE LLINDAR
CRÍTIC

LLINDAR /
NIVELL

RECOMANAT

VALOR EN
EL P.I.

OBSERVACI
ONS

Energia Potencia instal·lada 125 KVa/Ha 250 KVa/Ha
Generació renovable SI/NO

Abastament d’aigua,
reutilització i sanejament

Cabal 20m3/d/Ha 30m3/d/Ha

Xarxa sanejament
Tractament
Reutilització

Gestió dels residus
Distància mitjana Punts
d’aportació

500 m.

Deixalleries SI / NO
Gestió recollida

Neteja viària Freqüència

Salut i emergències
Equipaments
Serveis existents
(dotació, especialitats)

Telecomunicacions Línies telefòniques 10l/Ha 20l/Ha
Fibra Òptica SI / NO

Ordenació del trànsit

Estacionament Places en superfície 1p/150 m2
construïts

Transport públic
Espais públics i mobiliari
urbà
Vigilància i seguretat de
l’espai públic
Comunicació privada
Neteja
Vigilància privada
Manteniment de la
producció
Subministraments
industrials
Hoteleria i restauració
Cura d’infants
Activitats esportives i de
lleure
Gestió i organització de la
producció

SI / NO

Serveis tecnològics i
científico-tècnics

SI / NO

Serveis d’innovació SI / NO
Vendes, comunicació i
màrqueting

SI / NO

Formació i qualificació de
treballadors

SI / NO

Serveis ocupacionals SI / NO
Suport associacionisme
empresarial

SI / NO

Promoció de la
localització

SI / NO
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