
 

MOCIÓ D’ERC SOBRE SENYALITZACIÓ POLÍGONS INDUSTRIALS 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADAPER UNANIMITAT el 29 de març de 2016 

 

Un dels problemes detectats pel que fa a la mobilitat i visibilitat dels nostres polígons és la 
manca de senyalització.  

Des d’ERC proposem aquest projecte sobre les actuacions a realitzar per tal de millorar i 
solventar aquest problema i millorar la imatge exterior dels nostres Polígons. 

Una bona senyalització permetrà la identificació i localització de totes les empreses ubicades 
als Polígons, així com establir itineraris d’accés mes fàcils i eficients, tant interns com dels 
accessos des de l’exterior. 

Aquesta visibilitat ha de respondre en gran mesura als clients, proveïdors, camions de 
mercaderies, per què tinguin fàcil identificació i localització del seu destí, tant en les 
entrades als polígons com la ubicació de les empreses de referència. 

Una vegada establerta la identificació i localització de cada industria, es definirà en un 
directori general. 

Aquest directori , estarà ubicat en un cartell general, situat estratègicament en un espai de 
fàcil accés i que permeti la parada de vehicles per una millor visualització. S’estudiarà la 
possibilitat d’incorporar codis QR que es dirigeixin al geoportal. per aconseguir un millor 
servei i localització de les empreses.  

Caldrà assegurar que existeix un itinerari fluid per arribar a les empreses referents, així com 
disposar d’estacionaments, tant per turismes com per camions. Això ens obliga a realitzar 
una millora de mobilitat interna del Polígon, establint uns itineraris principals, noves 
senyalitzacions tant horitzontals com verticals, que permetin una millora en els fluxos 
circulatoris existents. 

Serà necessari crear una imatge corporativa, amb la finalitat de ser identificats de manera 
immediata i inequívoca, a mes de consolidar una marca que serà el referent dels nostres 
Polígons, i al hora dinamitzarà i personalitzarà el nostre teixit industrial. Aquesta imatge 
estarà present a tota la informació referida als Polígons. 

El Grup Municipal d’ERC, presenta aquesta moció, i demana que es debatin i passin a 
aprovació del Ple els següents 

ACORDS: 



 

PRIMER.- Impulsar conjuntament amb ASEMCA, un Pla de senyalització dels polígons 
industrials de Castellar per tal de millorar la mobilitat i la seva visualització i per tal de 
garantir una ràpida i eficient identificació i localització. 

SEGON.- Crear una imatge corporativa, que identifiqui de manera immediata e inequívoca 
els nostres Polígons. Aquesta imatge serà incorporada a tota la documentació relativa als 
mateixos. 

TERCER.- El Pla que haurà de ser compartir, contemplarà el seu finançament, les 
aportacions públiques i privades, i les possibles subvencions. 

 

INTERVENCIONS 

Explica la proposta el regidor Sr. Ferran Rebollo, que llegeix la proposta 

Intervé el regidor Sr. Pepe González, dient que s’han mantingut moltes reunions, manifestant 
que la voluntat de l’equip de govern és votar a favor de la proposta, encara que no 
comparteixin tota la diagnosi que fa ERC de l’actualitat dels polígons, però que al marge del 
preàmbul de la moció es votaran favorablement els tres punts sotmesos a votació. 

Intervé a continuació per Decidim Castellar, la regidora Sra. Elisenda Alamany, que manifesta 
que vagi per endavant que des de Decidim no estem en contra de millorar la senyalització 
dels nostres polígons industrials, ja que estem a favor de qualsevol iniciativa que permeti 
millorar la mobilitat d'una zona i reduir els temps dels desplaçaments i les emissions de 
gasos contaminants. 

Tampoc estem en contra que es creï una imatge corporativa dels nostres polígons 
industrials. Però pensàvem, tal com quedava el redactat inicial, que tot això no ho havia de 
fer l'Ajuntament de forma unilateral. Ens demanàvem quin era el paper de l'Associació 
d'Empresaris ASEMCA i si aquests ens havien d'ajudar a finançar totes aquestes propostes. 
En definitiva, aquestes preguntes i dubtes sorgien perquè no creiem en un model on 
l'administració s'ha de dedicar a fer publicitat d'empreses privades. 

Trobàvem a faltar concreció en el cost, en els agents, en el com i el quan d'aquesta iniciativa. 
També trobàvem a faltar tenir en compte documents i precedents existents, com el Pla de 
Mobilitat, o que per exemple en algunes entrades al polígon el directori d'empreses que 
proposen ja existeix. 

Crèiem que parlar dels polígons és parlar de millorar l'accessibilitat a aquest en transport 
públic o bicicleta per als treballadors, o d'incentivar la investigació i el desenvolupament a 
les empreses existents per a millorar la seva rendibilitat i competitivitat, o de promoure la 
creació de noves idees de negoci i de treball. 



 

No obstant això, avui ha arribat una proposta que modifica la versió inicial on es parla d'un 
finançament mixt i de la recerca de recursos d'altres administracions. No sabem si estem 
proposant, novament, una duplicació d'esforços ja que el geoportal està en marxa i des del 
Pla General aquesta localització transversal i general ja es contempla. El nostre vot fins fa 
una hora, quan hem sabut la modificació anava en el sentit de l'abstenció. 

Ens hauria tingut més temps per valorar la proposta. No obstant això, hi haurà temps per 
veure el recorregut real que donem a aquesta iniciativa.  

Per tots aquests motius, acabarem votant-hi a favor. 

El Sr. Alcalde, afegeix que el factor decisiu per millorar la competitivitat dels polígons és una 
bona connexió amb les xarxes de comunicació bàsiques, i no pas el preu del sol. 


