TAULA D’INDUSTRIA
Acta de reunió
Dia: 31/01/2018
Hora inici: 19:00
Hora final: 20:00
Lloc: Can Puget, Manlleu
Participants: Enric Vilaregut (Regidor Serveis Territorials i Esport Aj. de Manlleu), Eudald Sellarés
(Regidor Promoció Econòmica Aj. de Manlleu), Betlem Parés (Aj. de Manlleu, OPE), Jaume
Codina (OPE, Aj. de Manlleu), Pep Anglada (Mecànica Anglada), Guillem Freixes (ASECORP),
Conrad Tarragó (Esbelt), Albert Viladecans (Anna Viladecans SL), Joan Costa i Assumpta Costa
(Metal·lúrgica Manlleuense Metmann), Elisabet Mayorga (Prasfarma), Joan Sala (Grup Carrera),
Sebastià López (Orlocat), Montserrat Bruguera (Bruguera i Codina), Carles Perez (CAPE), Arnau
Rovira (Nordlogway).
Han excusat assistència: Kini Muntadas (Mecanitzats Muntada), Alfons Rodriguez (Adecor
Pinturas), Joan Nogué (AUSA RSC), Jordi Contijoch (Grafiques Manlleu / Foment Mercantil),
Miquel Altimiras (Metalfen), Joaquim Carandell (Novatilu), Victor Font (Subminstrament Rifà).
Resum de la reunió.
D’acord amb l’ordre del dia enviat prèviament a les empreses de Manlleu, la reunió gira al
voltant de la sol·licitud que l’Ajuntament està preparant per concórrer a una important
subvenció de la Diputació de Barcelona entorn del Pla de Modernització de Polígons.
En primer lloc intervé el Regidor d’Urbanisme, Sr Enric Vilaregut, que explica en què consisteix
aquesta subvenció. Explica que l’Ajuntament de Manlleu participarà en la modalitat de plans
integrals i quins són els requisits per poder optar-hi. També explica quines són les
característiques principals que han de tenir els polígons per poder entrar a la convocatòria en la
modalitat de plans integrals i que això ha motivat la unificació dels 3 polígons existents Verdaguer, Coromina i Font Tarrés - sota la denominació de PAE Manlleu. Afegeix que per
participar els polígons han de tenir més de 50 Ha, més de 100 empreses i més de 1.000
treballadors, condicions que es compleixen amb aquesta unificació. Intervé en segon lloc el Sr
Xavier Codina de LAVOLA, que forma part de l’equip redactor de la proposta que es presentarà,
afegint algun detall complementari.
A continuació el Sr Vilaregut detalla quins projectes i quins àmbits poden formar part de la
proposta, fet que va molt lligat a l’existència de projectes, bàsics o executius o estudis bàsics,
que permetin obtenir una bona puntuació. Aquests àmbits serien:




Millores en mobilitat: itineraris adaptats, zones d’aparcament.
Millora de xarxes: aigua potable, fibra òptica, enllumenat públic, gas natural.
Millores del ferm, etc.
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Informa que el finançament de la Diputació és del 85% i que l’import total màxim de les
inversions a sol·licitar és de 2M€; per això la proposta que es presenti des de l’Ajuntament es
farà atenent a les possibles puntuacions a obtenir i al cost econòmic.
Un punt en el que es posa especial atenció és que en les properes setmanes es demanarà a totes
les empreses de Manlleu que expressin la voluntat de donar suport a aquestes accions i per això
s’enviarà un model de carta de suport i
adhesió a la proposta que s’ha de presentar
com a màxim el 9 de març. Aprofita aquest
apartat per esmentar la possibilitat de que les
empreses interessades puguin considerar
participar-hi econòmicament, aspecte que es
planteja però no es demana explícitament, tot
i que ajudaria molt en la puntuació de la
proposta presentada per l’Ajuntament.
El Sr Vilaregut també remarca que cal que les empreses es pronunciïn sobre la necessitat de
connectar-se a la xarxa de gas natural, per incloure o no el projecte de desplegament de la xarxa.
En Xevi Codina puntualitza detalls de la proposta i posa en coneixement dels assistents que cal
fer actuacions com a mínim en 2 àmbits, ja que es valorarà la maduresa del projecte i la
coherència en les actuacions. Afegeix que com que les actuacions ja estan previstes en el Pla
d’Acció de Dinamització de Polígons presentat a la Taula d’Industria de 2017, aquest punt ja està
reforçat.
El Sr. Vilaregut pregunta a les empreses presents sobre la possible necessitat de crear una xarxa
de càmeres de vigilància, sense massa interès per part dels assistents. Aclareix que hi ha dues
actuacions - enllumenat i senyalització - que es
faran independentment de l’ajut que es vol
demanar.
El Sr Vilaregut explica que la Diputació valora
positivament l’existència d’una entitat o
associació d’empreses del polígon. En aquest
sentit anima a Foment Mercantil i a l’Associació
d’Empresaris de Manlleu a redefinir-se i a agafar
aquest rol de forma immediata per poder incloure-ho en aquesta subvenció.
Per acabar, s’explica la situació de la zona del Mas i del Verdaguer i s’informa que a mitjans de
març es podran donar preus de venda ja que està previst fer l’aprovació inicia durant el mes de
febrer. En quant al POUM s’informa que ja està contractat l’equip redactor i que es preveu la
seva aprovació a l’estiu.
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