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6 PROPOSTA DE MODEL DE GESTIÓ

La proposta que es presenta és un procés d’intervenció articulat amb les empreses per
part de l’administració local que permeti a mig termini normalitzar la gestió dels
polígons i fer-ne un actiu de la ciutat i el seu desenvolupament. Es considera que
aquesta intervenció articulada convé que no anticipi determinats resultats –que
derivaran lògicament del propi procés d’interlocució- i que sigui el més lleugera
possible des del punt de vista de la formalització.

Es defineixen quatre aspectes que, en conjunt, es consideren suficients tant per
valorar institucionalment i prendre decisions, com per presentar i dialogar amb els
diversos actors –també l’administració supralocal i autonòmica- que tenen en part a les
seves mans la concreció i viabilitat del model.

6.1 Configuració operativa

El diagrama general de model que es proposa és el representat pel següent gràfic:

COMISSIONAT PER ALS P.I I LES ÀREES D’ACTIVITAT

Residus i Neteja Llicències Foment Via Pública Seguretat Mobilitat

ÒRGAN DE GESTIÓ: (PROINTESA o d’altre)

Àmbit de gestió 1 Àmbit de gestió 2 Àmbit de gestió 3 Àmbit de gestió 4

En primer lloc, el model es configuraria entorn, i sota la responsabilitat de, un
Comissionat de l’Alcaldia per als Polígons Industri als i Àrees d’Activitat
Econòmica , una delegació explícita de l’Alcalde amb l’aprovació per part del plenari
municipal amb un encàrrec de promoure i posar en marxa tots els mecanismes
(objectius i components) inclosos al model.

El comissionat reportaria a l’Alcaldia i la Junta de Govern Local i hauria de tenir
potestats per obtenir informació i instar la gestió i actuació de totes les àrees
municipals vinculades, particularment i no única les de residus i neteja, llicències, via
pública, seguretat, mobilitat i foment empresarial.
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En segon lloc, el model disposaria inicialment d’una entitat de gestió, preferiblement
un ens preexistent relacionat estretament amb el tema com ara PROINTESA,
encarregada inicialment de tots els aspectes de les components polític- institucional i
de gestió pròpia que siguin prou madures per posar-se en marxa.

En tercer lloc i complementàriament a l’anterior, es definirien uns àmbits de gestió ,
depenents de l’òrgan anterior, que abordarien la relació i gestió quotidianes dels afers
dels polígons en els seus respectius àmbits territorials.

6.2 Agenda de prioritats

El model de gestió, entès com a procés continu d’intervenció, necessita de
l’establiment d’unes prioritats per la posada en marxa, que hem anomenat Agenda del
model , i que estableixen els principals passos a seguir –o full de ruta com s’acostuma
a anomenar ara- per la seva configuració definitiva. Són els següents:

� Assegurar la autoritat i credibilitat interna
El model només pot sorgir amb probabilitats d’èxit si assegura en primer lloc la
seva autoritat i credibilitat interna. Això vol dir un procés de discussió i
maduració de les decisions que sigui real i efectiu, que situï el conjunt de
l’administració i dependències locals en condicions d’escometre els reptes i
compromisos que la seva posada en marxa comporta

� Obtenció i actualització d’informació complerta i detallada de la situació
d’infraestructura i dotacions urbanístiques
Es fa urgent, com a mètode de racionalitzar les discussions amb les empreses i
d’aportar valor a la pròpia definició i gestió dels problemes, de completar i
sistematitzar aquella informació relativa als elements materials de la gestió i als
Plànols – Guia dels Polígons

� Comunicació ciutadana i als sectors empresarials dels propòsits i compromisos
del Model
La posada en marxa del model de gestió no té sentit fer-la d’amagat, necessita
emetre missatges clars i expressar amb idees i emplaçaments les principals
opcions municipals sobre el tema

� Identificació dels interlocutors més predisposats
L’Ajuntament s’ha de plantejar, fins i tot amb anterioritat amb l’aprovació i
comunicació del model, identificar els potencials interlocutors més predisposats
a ser presents en aquest procés. En aquest sentit, i donat que el model inicial
no formalitza els sistemes concrets de gestió, és més important contrastar
l’existència d’interlocutors disposats que promoure o esperar grans acords al
voltant del model. De fet, un dels principals inconvenients de les figures
urbanístiques de gestió, expliqui això tot o part del seu fracàs, és el requeriment
de la presència i acord d’una part molt qualificada dels afectats.

� Atendre i gestionar els problemes més urgents
Aquest és un aspecte ja explicat en els objectius generals del model, però en el
que sempre convé insistir-hi perquè posa en joc la credibilitat del conjunt
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� Promoure l’elaboració i execució dels plans de d’actuació en l’àmbit de
competències estrictes
En allò que són pròpiament competències municipals, caldria endegar
prioritàriament l’elaboració i execució de plans d’actuació, en el marc dels quals
tanmateix es pot alimentar la interlocució esmentada, però en el ben entès que
són responsabilitat i escomesa de la posada en marxa del model

6.3 Model de finançament i estimació dels recursos locals a
destinar

Un dels principals motius que implícitament s’addueix per retardar o bandejar la
intervenció municipal en l’àmbit dels polígons industrials és que aquesta pot acabar
consistint en una font il·limitada de despesa. Es per això que es fa imprescindible que
el model de gestió incorpori un mòdul de proposta de finançament de les actuacions.
S’anticipa que la discussió d’aquesta proposta pot esdevenir un dels termòmetres més
clars del nivell de maduració potencial del model: internament, perquè exigeix
compromisos; externament, perquè exigeix responsabilitat.

Per abordar aquesta proposta de finançament es fa imprescindible distingir entre tres
àmbit de despesa diferenciats per als quals es proposarà una estructura i
compromisos de finançament també diferents.

Trobem en primer lloc aquelles actuacions, normalment inversions, que formen part de
l’àmbit competencial estricte del municipi, i que naturalment és la hisenda local qui se
n’ha de fer càrrec. En aquest àmbit, es proposa:

• establir un programa plurianual d’inversions específic i prèviament consensuat
amb els interlocutors.

• comprometre una dotació anual destinat al programa, que hauria d’estar
representada per un % mínim del total de la inversió local pressupostada. Si
aquest percentatge mínim oscil·lés entre el 5% i el 10%, representaria, prenent
com a referència els pressupostos del 2007, una inversió total d’entre 4,5 i 9
Euros.

En segon lloc, tenim les actuacions vinculades a la promoció i gestió dels polígons
industrials, una intervenció voluntària de l’administració local però que vol garantir en
alguna mesura. Aquestes actuacions poden, o no, tenir presència i finançament de les
empreses i altres interlocutors, millor que sí ho sigui, però en qualsevol cas cal establir
un dimensionat de l’esforç dels recursos locals (tants tècnics com econòmics) per la
posada en marxa del model. Es proposa en aquest cas destinar l’equivalent a una
proporció fixa anual dels ingressos corrents municipals originats en l’activitat
econòmica del municipi. Una anàlisi efectuat per a l’any 2006 dels ingressos per IAE i
per IBI classificat d’usos d’activitat (excloent el comerç minorista), proporciona una
dotació que, de situar-se entre l’1% i el 2% d’aquests ingressos,  oscil·laria entre els
800.000 i el 1.600.000 euros, dimensió que es considera suficient per a la posada en
marxa del model de gestió (comissionat, entitats de gestió, tècnics dels àmbits,
comunicació, dinamització de la interlocució amb les empreses,....). L’escreix de
despesa que pugui ser necessari, caldrà que s’obtingui de patrocinadors, altres
administracions o les pròpies empreses, depenent molt del tipus d’actuació.
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Un tercer àmbit, el de la prestació de serveis en actuacions compartides (imaginem
sistemes complementaris de seguretat, o actuacions capil·lars de mobilitat, o serveis
integrats de gestió de residus industrials, i així una llarga llista de necessitats i
oportunitats) considerem que ha d’estar bàsicament finançat pels seus beneficiaris
directes. Amb tot, i per tal de promoure l’existència i qualitat d’aquests serveis, i
reconeixent que aporten també un benefici general, es proposa la creació d’un fons
per actuacions compartides, que individualment no podran suposar més d’un 30% del
cost total de l’actuació, i que tindria la limitació d’una dotació anual màxima pel conjunt
de la ciutat. En definitiva, es proposa en aquest àmbit realitzar una oferta a les
empreses i polígons més predisposats a assumir actuacions pròpies de gestió, de
participar en una part significativa del cost de la prestació d’aquests serveis.

6.4 Planificació de la implantació

Com ja s’ha esmentat, la implantació del model que es proposa serà necessàriament
un procés dilatat en el temps, es considera que allò raonable fora situar-lo en un
període de 5-8 anys, proper al del temps de l’actual i el posterior mandat 2007-2015.
L’ordinagrama de fases que es planteja és el del següent gràfic:

Decisió i implantació
polític -institucional

Establir el programa 
propi d’actuacions i la 

interlocució

Atendre les 
necessitats urgents i 

identificar les 
actuacions 

compartides

Consolidar els espais 
d’interlocució i els 

instruments de gestió

Executar els programes propis i 
posar en marxa les actuacions 

compartides 

Formalitzar les actuacions 
compartides i avaluar la situació

del model de gestió
Model i gestió
normalitzats 
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En ell es prioritzen les qüestions que depenen més directament de l’administració
local, en el ben entès que estarà molt determinant i condicionat tant per les reaccions a
les propostes del model com pels diversos nivells de maduració de les possibles
actuacions pròpies i compartides.
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Un cronograma òptim en l’execució podria ser el següent:

FASE 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Decisió i implantació polític -
institucional
Establir el programa propi
d’actuacions i la interlocució
Atendre les necessitats urgents i
identificar les actuacions compartides
Consolidar els espais d’interlocució i
els instruments de gestió
Executar els programes propis i
posar en marxa les actuacions
compartides
Formalitzar les actuacions
compartides i avaluar la situació del
model de gestió
Model i gestió normalitzats
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