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1. Antecedents 
             
 

L’Associació Sant Just Impulsa es va crear al febrer del 2020 amb un encàrrec del projecte a la Unió 
de Polígons Industrials de Catalunya UPIC, per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la qual 
ofereix als Ajuntaments del seu àmbit un programa d’impuls de l’associacionisme empresarial. 

Sant Just Impulsa neix amb l’objectiu d’agrupar les empreses del municipi amb una visió 
integradora, innovadora i compromesa amb les persones i el medi ambient i amb el ferm 
compromís de millorar les condicions dels 3 polígons industrials de la localitat:  Sud Oest i Pont 
Reixat, i el Centre de Negocis Sant Just Diagonal. 

 

1ª Junta Directiva 2020-2023: 

Presidenta:  Mª Isabel Aragonés (FRIGICOLL) 

Secretari:  Miquel Puig i Fabregat (ALFA INSTALACIONS) 

Tresorera:  Silvia Albiac (BEGO IMPLANTS, S.L) 

Vocals:               Christian Vilaseca (SILVER SANZ, S.A) 

               Francisco Arrabal (IPAE) 

 

 

 Eix 1 Transformació dels PAE . 

Impulsar aquelles accions que garanteixin una bona imatge i competitivitat dels PAE situats a Sant 
Just Desvern, en tots els àmbits, marcant prioritats.   

Aprofitant les enquestes de diagnosi als PAE que va realitzar la UPIC durant el procés previ a la 
creació de l’entitat,  es valoraran les actuacions de manteniment i millora necessàries per 
traslladar-les a l’Ajuntament i no perdre oportunitats d’ajuts econòmics que atorguin les 
administracions supramunicipals en matèria d’inversions, com la Diputació de Barcelona.  

 Enguany està previst que es publiqui la tercera convocatòria del Programa de Modernització de 
PAE de la Diputació de Barcelona, i des de Sant Just Impulsa demanarem a l’Ajuntament que 
presenti actuacions per millorar la mobilitat dels polígons. 

 

En aquests sentit Sant Just Impulsa promourà de nou la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament 
i la creació de la Taula de Polígons, comissió transversal  públic privada que un cop al trimestre es 
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reunirà per abordar, acordar i calendaritzar propostes i projectes de millora amb l’objectiu 
d’adequar els PAE al segle XXI. És precisament l’ associacionisme el vector clau per a la millora 
i la transformació dels PAE. 

 

 EIX 2 Projectes Estratègics . 

 Ens centrarem en un o dos projectes, el que més interessin als associats per mancomunar serveis 
i aconseguir contractes competitius dels proveïdors /principals operadors en diferents àmbits com 
poden ésser l’eficiència i transició energètica, projectes de mobilitat i seguretat o  projectes de 
traçabilitat de residus. Volem PAE del segle XXI competitius i atractius per a les empreses. 

 

 Eix 3 Dinamització Associació/Comunicació  

 Durem a terme totes aquelles accions per fer conèixer Sant Just Impulsa i captar nous associats. 

 

 

EIX 1:Transformació  dels Polígons 

 

Els PAE del segle XXI han de comptar amb un paisatgisme i una arquitectura funcional, singular i 
modèlica en consum de recursos, qualitat paisatgística i varietat de serveis. Els PAE han estat 
tradicionalment espais de treball intensiu amb molt poca mirada social aïllats dels cascs urbans 
als quals donen cobertura creant ocupació i riquesa. 

 

OBJECTIUS: 

 Treballar perquè els PAE esdevinguin espais amables i segurs on treballar i millorar les 
condicions de les persones treballadores que realitzen la seva activitat diària. 

 Tenir com a prioritats el manteniment i conservació de les infraestructures dels polígon 
així com de tots aquells serveis públics que, per manca o precarietat, puguin ésser 
demandats  a les administracions responsables. 

 Representar a tot el teixit productiu davant de les administracions públiques amb 
l’objectiu d’establir acords bilaterals  
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ACCIONS: 

 Signar acord marc entre Sant Just Impulsa  i l’Ajuntament de Sant Just Desvern..  

 Realitzar reunions periòdiques de l’acord marc entre l’associació d’empresaris dels PAE i 
l’Ajuntament on s’acordin conjuntament quines són les accions que es poden impulsar a 
nivell de: 

                            Millora del manteniment de senyalització horitzontal existents 

                            Millora i manteniment enllumenat 

                            Millora voreres 

                            Millora telecomunicacions  

                            Millora accessibilitat 

                            Seguiment accions de mobilitat consensuades 

                            Millora de la seguretat 

                            Recollida i tractament de residus  

            Habilitar zones amb taules de pícnic pels treballadors 

            Circuit verd per a fer running o esport per a treballadors (Fitness d’exterior)    

                            Subvencions per a la compra de bicicletes i vehicles elèctrics  

                            Subvenció per a plataforma car sharing empreses polígon                 

 

 

PRESSUPOST, CALENDARI: 

 

El pressupost per les accions anteriorment descrites s’adaptarà a les següents possibilitats i/o 
condicionants per aquest ordre: 

 

 Subvencions de les administracions públiques 
 Aportació privada  

 

El calendari concret d’actuacions es concreta amb l’Ajuntament i tindrà un abast anual 
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EIX 2: Projectes Estratègics:  

 

La Unió Europea confirma l’objectiu d’esdevenir climàticament neutra d’aquí al 2050. Volem que 
els PAE de Sant Just Desvern adoptin un model sostenible on s’impulsi la transició energètica cap 
a la descarbonització, apostant per l’economia circular, i l’eficiència energètica entre d’altres 
accions. 

Per altre costat volem implementar projectes que condueixin a accions concretes de millora i 
orientació sostenible de la mobilitat. 

 

OBJECTIUS: 

 Impulsar la transformació  dels PAE de Sant Just Desvern cap a un model més sostenible 
i descarbonitzat, alineat amb les directives de la UE com a marc general i de molt més a 
prop, amb els plans estratègics de sostenibilitat i mobilitat de l’Ajuntament. 

 

ACCIONS: 

 Marc general d’eficiència i estalvi d’energia. 

 Assessorament en matèria d’energia elèctrica fotovoltaica en cobertes i 
façanes de les naus industrials dels PAE.  

 Eficiència energètica. Realització d’estudis i auditories exprés, amb la 
finalitat d’identificar els potencials de millora 

 

 Marc general de mobilitat. 

Sol·licitar a l’Ajuntament l’encàrrec d’un pla de mobilitat dels PAE per analitzar la 
mobilitat des dels àmbits següents: 

 

a. Modes no motoritzats / Carrils bici 
b. Transport Públic 
c. Transport Privats 
d. Aparcaments / Turismes, furgonetes, motos, bicicletes  
e. Infraestructures de recarrega per a V.E. 
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Un cop realitzat, fer seguiment amb l’Ajuntament per implementar les actuacions prioritàries. 

 

 

PRESSUPOST, CALENDARI: 

 

El pressupost per les accions anteriorment descrites s’adaptarà a les següents possibilitats i/o 
condicionants: 

 

 Subvencions de les administracions públiques 
 Aportació privada  

 

El calendari concret d’actuacions el concreta Sant Just Impulsa 

 

 

EIX 3: Dinamització Associació 

 

 Per consolidar Sant Just Impulsa com a entitat sòlida,  cal una massa crítica representativa 
d’associats. Cal fer saber al teixit productiu de l’existència de l’entitat  i  fer el màxim de visible 
l’associació amb accions directes de comunicació i networking empresarial.  

 

OBJECTIUS: 

 Disposar de la figura del dinamitzador/a de l’entitat per implementar les accions del pla 
d’acció i paral·lelament fer captació de socis  

 Fomentar l’associacionisme i les relacions entre empreses dels PAE per generar projectes 
col·laboratius:  El negoci de Sant Just per Sant Just. Col·laboració KM0. 

 Impulsar les accions de comunicació pertinents per fer ressò de l’entitat  
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ACCIONS: 

 Contractació del servei de dinamització 

 Generar un cens empreses propi de l’ Associació, dels diferents polígons. 

 Elaboració de la Carta de Serveis i díptic informatiu associació 

 Presentació de l’associació a la resta d’empreses /Acte de networking anual Juliol 2022 

 Engegar campanya captació socis, porta a porta 

 Organitzar tres xerrades anuals de temes interès per a les empreses 
Maig/octubre/novembre 

 Manteniment pagina web de l’Associació 

 Col·laborar amb fins socials 

 Posada en marxa del projecte magatzems compartits- Primer Semestre 

 

 

 

 


