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L’Ajuntament de Vilablareix edita el primer butlletí empresarial, amb l’objectiu d’informar
sobre l’actualitat empresarial de Vilablareix. Aquest Butlletí s’editarà cada sis mesos i
això permetrà realitzar un seguiment i analitzar els canvis més importants que tenen
lloc al municipi.
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Vilablareix té un teixit

empresarial ampli, amb una

a c t i v i t a t  e c o n ò m i c a

diversificada. En els últims

anys, el nostre municipi ha

crescut en població i en

dimensió econòmica i, per

aquest motiu, l’Ajuntament està dissenyant nous

serveis per a les empreses que desenvolupen la

seva activitat al terme municipal.

Actualment disposem de 168 empreses,

predominantment del sector serveis, disseminades

al casc urbà, al polígon industrial, i en un nombre

menor, en zones rurals. Estem parlant d’empreses

molt diverses tant pel que fa al nombre de

treballadors, la seva activitat, o el seu volum de

negoci. Cadascuna d’elles, però, tenen una

importància cabdal per a la bona marxa econòmica

del municipi.

Aquest equip de Govern fa una aposta clara per

a la fluïda comunicació i el suport tècnic envers

el sector empresarial, un dels motors clars per al

desenvolupament local, el creixement econòmic

i la millora de la qualitat de vida de totes les

persones que viuen o treballen al poble.

Ja disposem d’una zona industrial amb moltes

possibilitats d’èxit, que ha de tenir capacitat de

perspectiva i projecció per desenvolupar-se com

a un polígon industrial competitiu i modern. La

futura construcció del nou Polígon, farà créixer la

xarxa empresarial i, de retruc, les expectatives

econòmiques de Vilablareix.

Abans, però, tenim davant nostre el repte de

treballar conjuntament. Amb l’edició d’aquest

butlletí i l’elaboració d’una nova pàgina web,

s’obren noves vies de col.laboració i comunicació

interessants per ambdues parts. Des d’avui,

esperem que us pugui ser útil.

Aquest que teniu a les

mans és el primer

número del butl letí

empresarial de Vilablareix

VALOR EN ALÇA. Aquesta

és una altra de les

actuacions que estem

duent a terme des de l’àrea de Promoció Econòmica

de l’Ajuntament de Vilablareix.

La nostra intenció és, un cop engegats els projectes

que fan referència a polítiques actives d’ocupació

per a les persones que viuen a Vilablareix, fer un

pas més i poder acostar-nos i aconseguir un diàleg

més àgil amb el conjunt d’empreses que esteu

situades al nostre municipi.

Per a fer-ho, us oferim tota una sèrie de serveis

com són la borsa de treball, cursos per als vostres

treballadors i treballadores, l’assessorament en

qüestions relatives a inici d’activitats, residus,

subvencions o a tràmits davant les administracions,

etc. Sabem que en el dia a dia del poble i,

especialment, del polígon, apareixen problemes

-que intentem solucionar de la millor manera

possible- que poden arribar a ser més molestos

del que tots desitjariem. És amb aquest diàleg

que hem d’arribar a solucionar-los i aconseguir

fer que les vostres empreses i, per extensió, tots

els veïns i veïnes del poble, gaudeixin d’una qualitat

de vida superior a la mitjana.

Estem engegant altres projectes dels quals rebreu

informació en breu que van per aquest camí, i

que refermen la nostra voluntat que tots i totes

els qui heu triat el nostre poble per a instal·lar-

hi els vostres negocis trobeu en l’Ajuntament

–sempre que calgui- el vostre interlocutor i que

siguem capaços d’oferir-vos els serveis que us

siguin necessaris per a que el fet d’estar situats

al nostre municipi sigui un tret diferencial i, per

tant, una oportunitat per a la vostra empresa.

David Mascort i Subiranas

Regidor de Promoció Econòmica
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Hem confeccionat un qüestionari per recollir els indicadors sobre l’activitat econòmica

i la diversificació industrial del polígon industrial de Vilablareix.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està elaborant un Directori d’Empreses, que ha d’esdevenir una

eina de recollida d’informació que integri tota la informació sobre les empreses de Vilablareix.

En una primera fase, es realitzen entrevistes a les empreses locals per

conèixer la seva situació. L’obtenció d’ aquesta informació servirà per

analitzar l’evolució de les diferents activitats econòmiques, i dissenyar i

emprendre accions que donin respostes a les necessitats de les empreses

instal·lades al nostre municipi.

Amb la creació del Directori Empresarial, l’Ajuntament pretén afavorir el

coneixement del teixit empresarial, i que en un futur les empreses puguin

donar-se a conèixer unes a les altres, millorar la seva relació i col.laboració amb el poble, així com oferir

els seus serveis a clients potencials.

Per modificar o formar part d’aquesta base de dades podeu posar-vos en contacte amb l’Eva Rivera.

Correu electrònic: erivera@vilablareix.cat

Gestions amb les empreses

L’Ajuntament de Vilablareix pretén crear un servei municipal de suport a les empreses que esdevingui

un espai de referència per a les empreses a l’hora de resoldre els seus dubtes:

A més, l’Agent d'Ocupació i Desenvolupament

Local (AODL) ha de ser un nexe de comunicació

permanent entre l'Ajuntament i les PIMES, que

permeti donar una primera informació de tots

aquells serveis que poden ser d'interès per les

empreses, així com recollir informació respecte

a aquelles necessitats actuals que tenen les

empreses del nostre municipi.

 Recepció de les demandes i/o
suggeriments de les empreses (ex.
manteniment de l’entorn del
polígon; sol.licitud de personal a
la borsa de treball del Servei Local
d’Ocupació de Vilablareix...)

 Tramitació o derivació de les
mateixes a les diferents àrees de
l’Ajuntament.

L'AODL de Vilablareix actua com a dinamitzadora empresarial.

Informació empresarial

1. Directori empresarial

Valor en alça Núm. 1 Gener 2008
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Informació empresarial

El Nou Pla General de Comptabilitat, que ha entrat

en vigor a partir de l’1 de gener de 2008, implica

una sèrie de canvis en la legislació mercantil

comptable.

En aquest sentit, totes les societats empresarials

hauran d’ajustar i presentar les seves comptes de

resultats d’acord amb el llenguatge de les Normes

Internacionals de Comptabilitat/Normes (NIC).

Els objectius d’aquestes normes són bàsicament

tres:

- Reflectir l’essència econòmica de les operacions

  d’un negoci.

- Presentar una imatge fidel de la situació 

  financera d’una empresa (les empreses hauran de

  donar més informació comptable).

- Unificar la normativa comptable dels països 

  membres de la Unió Europea.

Les principals novetats de les NIC estan en les

normes de registre i valoració de determinades

partides, i el format dels estats comptables anuals.

Registre i valoració

Respecte al Pla General Comptable (PGC) de 1990

el nou pla modifica el registre i valoració de les

subvencions i donacions rebuts; de la fusió i escissió

de societats; dels instruments financers; dels

arrendaments; dels ingressos per vendes i prestació

de serveis; i de l’immobilitzat material, immaterial

i immobles d’inversió.

Dins de l’immobilitzat immaterial hi ha un canvi

important en el tractament d’alguns elements com

és el cas del Fons de Comerç. Fins el moment es

podia amortitzar com qualsevol altra partida

intangible dins de l’actiu fix de l’empresa, però amb

el nou PGC no es podrà amortitzar sinó que s’haurà

de sotmetre cada any a una comprovació de pèrdua

de valor. S’entendrà que es produeix una pèrdua

per deteriorament del valor quan el valor comptable

superi el seu import recuperable, entès aquest com

el major import entre el seu valor raonable menys

els costos de venda i el seu valor en ús.

Totes les empreses tindran l’obligació d’avaluar al

tancament de l’exercici si existeixen indicis de

deteriorament en algun element de l’immobilitzat

material o immaterial, en algun immoble d’inversió,

o en alguna unitat generadora d’efectiu (grup

identificable d’actius que genera entrades d’efectiu

que són independents dels fluxos d’efectiu derivats

d’altres actius).

En cas que així sigui hauran de fer una estimació

dels imports recuperables, efectuant les correccions

valoratives que siguin necessàries element per

element de manera individualitzada. Qualsevol

correcció valorativa per deteriorament i la seva

reversió es comptabilitzarà com una despesa o un

ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Respecte als criteris de valoració comptable,

s’incorpora el valor raonable, que és l’import pel

que pot ser adquirit un actiu o liquidat un passiu,

entre parts interessades i degudament informades

que realitzin una transacció no forçada ni urgent ni

de liquidació involuntària. Aquest valor es calcularà

partint d’un valor de mercat fiable.

Així doncs, el negoci valdrà la capacitat

que tingui per generar diner i fluxos de

caixa.

Valor en alça Núm. 1 Gener 2008
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Informació empresarial

PLA GENERAL COMPTABLE 1990

GRUP 1 Finançament bàsic
GRUP 2 Immobilitzat
GRUP 3 Existències
GRUP 4 Creditors i deutors op.tràfic
GRUP 5 Comptes financers
GRUP 6 Compres i despeses
GRUP 7 Vendes i ingressos

PLA GENERAL COMPTABLE 2007

GRUP 1 Finançament bàsic
GRUP 2 Immobilitzat
GRUP 3 Existències
GRUP 4 Creditors i deutors op.comercials
GRUP 5 Comptes financers
GRUP 6 Compres i despeses
GRUP 7 Vendes i ingressos
GRUP 8 Despeses imputades al patrimoni net

GRUP 9 Ingressos imputats al patrimoni net

Canvis en el quadre de comptes. Els grups 8 i 9 no apareixen en el Pla General Comptable per a PIMES.

Format dels estats comptables

El format dels estats comptables es simplifica amb

el nou PGC, ja que es pretén que les comptes

financeres siguin més senzilles pels inversors. A

més s’afegeixen dos nous estats financers: l’Estat

de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxe

d’Efectiu.

- El primer dóna una visió completa de la

situació inicial del patrimoni net d’una empresa i

dels components que la integren, de les variacions

experimentades per a cadascun d’ells al llarg de 

l’exercici que s’estudia i quina és la situació a la que

s’arriba al f inal del període considerat.

- El segon mostra l’efectiu generat i utilitzat

en les activitats d’operació, inversió i finançament

durant un període comptable, de manera que concilia

els saldos inicial i final.

Per dur a terme el procés de transició entre

el vell PGC i la nova comptabilitat, les empreses

hauran d’elaborar a l’inici de l’exercici 2008 un

balanç d’apertura que servirà de balanç comparatiu,

on es registraran els ajustaments necessaris en un

o diversos comptes de reserves.

PLA GENERAL COMPTABLE 1990

Balanç
Compte de pèrdues i guanys
Memòria

PLA GENERAL COMPTABLE 2007

Balanç
Compte de pèrdues i guanys
Memòria
Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN)

Estat de Fluxe d'Efectiu

L'Estat de Fluxe d'Efectiu no serà obligatori per les empreses que puguin presentar el Balanç, ECPN i Memòria abreujats.

- Dues variants del NPGC:

1) Nou Pla General de Comptabilitat (general per a totes les empreses);

2) Nou Pla General de Comptabilitat per a PIMES (pla més simplificat que el pla general): s'aplica

si es compleixen dos dels següents requisits durant dos exercicis consecutius:

a) El total de l'ACTIU no superi els 2,85 milions d'euros.

b) L'import net de la xifra de negocis no superior els 5,70 milions d'euros.

c) El nombre mig de treballadors no superi 50.

- La memòria adquireix major importància amb la reforma (hi ha un desglossament més detallat), mentre

  que les comptes de  resultats es simplifiquen.

- Les empreses amb una xifra de negoci inferior a 4,1 milions d'euros no estaran obligades a fer auditoria.
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Actualment pel nostre municipi hi travessa una línia d’alta tensió de 132KV. Queda palès amb les torres

gegants que creuen en diagonal el sector El Perelló – Can Pere Màrtir, Farreras Nadal, carretera Santa

Coloma, Transports Girona, fins arribar al terme municipal de  Girona.

L’Ajuntament de Vilablareix va acordar, amb la junta de compensació del sector El Perelló i Can Pere

Màrtir, el soterrament d’aquesta línia d’alta tensió, de gairebé tres quilòmetres de línia elèctrica i amb

un pressupost d’obra de 12.548.306,47 €.

Amb aquest soterrament s’aconseguirà no només treure les torres d’alta tensió que produeixen un gran

impacte visual, sinó també reduir els camps electromagnètics a tota la zona.

El nou recorregut de la línia elèctrica soterrada serà a banda i banda de tot el carrer Raset, girant pel

carrer Mas Falgàs fins arribar al punt de connexió amb Girona tal i com estava anteriorment amb Girona.

En breu acabaran aquestes obres i s'arranjaran tant els carrers com les zones verdes que

s’han hagut de travessar.

Plànol de la línia soterrada i de la línia elèctrica aèria

Informació municipal

3. Soterrament de la línia d'alta tensió
de 132 kv
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Cartró i paper, plàstics, ferralla, bateries, dissolvents,

metalls, draps bruts, olis, fustes, tintes, coles, etc.

són residus freqüents que generen les empreses

del nostre municipi. La forma de gestionar els

residus i els procediments que s’han d’utilitzar

estan emmarcats en la Llei catalana 6/1993, de

15 de juliol, reguladora dels residus i la seva

modificació posterior, la Llei 15/ 2003. Segons la

llei, el productor o posseïdor de residus que no

estigui adscrit al servei públic de recollida de residus

ha de lliurar-los a un gestor autoritzat per a la

valorització o disposició. A més, està obligat a

mantenir-los en condicions adequades d’higiene i

seguretat.

Per tal de mantenir l’ordre i controlar la gestió dels

residus generats per les activitats econòmiques del

municipi de Vilablareix, l’Ajuntament ha engegat,

durant l’últim trimestre de l’any 2007, la tasca

d’inspecció de cada empresa en tema de gestió de

residus. Aquest treball, realitzat per l'ambientòloga

Eva Agulló, ha consistit en un porta a porta per les

diferents empreses del polígon industrial i del nucli

urbà, per tal d’obtenir informació sobre els residus

generats en cada una d’elles, aconsellant en cas de

dubtes i comprovant la tinença de la documentació

necessària per acreditar una correcta gestió dels

residus.

Com a conclusions generals, cal destacar el

compromís majoritari dels empresaris per

responsabilitzar-se dels residus que genera la seva

activitat, tot contractant una empresa autoritzada

per la seva recollida i gestió. Aproximadament un

90 % de les empreses del municipi gestionen

correctament els residus.

Per a més informació sobre la gestió dels residus

industrials podeu consultar la pàgina de l’Agència

de Residus de Catalunya: www.arc.cat. En aquesta

pàgina trobareu informació sobre els diferents

tractaments dels residus, els gestors i transportistes

que operen a Catalunya i altres dades d’interès.

També hi podeu consultar el Manual de Gestió de

Residus on es recull informació adreçada als agents

implicats en la gestió dels residus industrials. En el

Catàleg de Residus de Catalunya apareixen els

residus codificats i classificats segons la tipologia.

En aquest document també podeu consultar quin

tipus de tractament es pot aplicar segons el residu

generat.

Des de l’Ajuntament agraïm la vostra

col·laboració i us animem a seguir treballant

en la línia de la preservació i el respecte pel

medi ambient.

Informació municipal

4. Inspecció de gestió de residus
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En el cas que tingueu algun dubte o consulta sobre aquest tema, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament,

trucant al 972405001 o a través del correu electrònic: mediambient@vilablareix.cat



El 26 de setembre de 2007 l’Ajuntament de Vilablareix, reunit en sessió plenària, va aprovar les

modificacions dels impostos, taxes i preus públics per a l’any 2008. Així doncs, els tipus impositius més

freqüents que es preveuen per al proper exercici són els següents:

Impostos

Impost sobre béns immobles:

-ibi urbana: 0’7 %

-ibi rústica: 0’7 %

Impost sobre circulació de vehicles:

- turismes:

fins a 8 HP ..................................................7’40€

de 8 a 11’99 .............. .............................. 45’30€

de 12 a 15’99 ...................................................95’00€

de 16 a 19,99.................................................118,00€

de 20 en endavant ..........................................144,50€

- camions:

fins 1000 Qg. Pma ..................................... 56’00€

de 1000 a 2999 Pma ......................................108’25€

de 2999 a 9999 Pma.......................................156,00€

de més de 9999 Pma.......................................195,15€

-altres vehicles:

ciclomotors ........................................................7,20€

motocicletes < 125 c.c. .......................................7,20€

motocicletes de 125 – a 250 c.c. ........................10,15€

motocicletes de 250 a 500 c.c.............................20’30€

motocicletes de 500 a 1000 c.c...........................40,40€

motocicletes de més de 1000 c.c........................80,00€

Impost sobre plusvàlua:

. Taxa gravamen: 28%

. Coeficients:

-període d’1 fins a 5 anys ...........................3,6

-de 6 a 10 anys .........................................3,3

-d’11 a 15 anys .........................................2,8

-de 16 a 20 anys .......................................2,7

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres:

En general serà del 3,50 % , si bé es preveuen

bonificacions per:

- joves menors de 35 anys: – del 50 % per rehabilitació

d’habitatge

- als edificis amb aprofitament tèrmic o elèctric d’energia

solar: – del 10%

- Amb aprofitaments d’aigües pluvials per l’autoconsum:

 – del 95%

- amb adaptacions per a minusvalideses: – del 90%

Activitats econòmiques:

. Coeficient de situació  – categoria fiscal de la via

pública:

         1ª categoria .....................................2

         2ª categoria.................................1,50

Taxa per Llicències d’activitats i d’obertura

d’establiment

- Activitats Annex III (innòcues)........................250€

Bancs, Caixes i Entitats financeres................2.400€

- Activitats Annex I, II.1, II.2 i III (classificades) ..600€

- Acta de comprovació d’activitat tipus C.1.........  100€

- Acta de comprovació d’activitat tipus C.2.......... 220€

- Canvis de titular...................................................80€

- Segona tramitació.............................50% descompte

- Llicències Auto taxi............................................300€

- Llicències casetes pirotècnia................................600€

- Permís d’abocament............................................32€

Informació municipal

5. Ordenances fiscals 2008
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Recollida i tractament d’escombraries al Polígon Industrial

Informació municipal

Avantatges pels treballadors de Vilablareix

6. Notícies
7. AgendaNOU ARBRAT: L'Ajuntament enjardinarà tot

el polígon industrial plantant nou arbrat als
escocells dels carrers.

PLÀNOL: Aquest any 2008 es realitzarà un
Nou Plànol Urbà i Industrial del municipi, amb
la incorporació dels nous vials del sector del
"Pla Parcial de Can Pere Màrtir".

CURSOS "POSA'T AL DIA": Adreçats a la
formació del personal laboral actiu de les
empreses de Vilablareix: cursos de català,
anglès, informàtica, comptabilitat, nou pla
general comptable, tècniques de vendes, ...
entre d'altres. Per a més informació, contacteu
amb l'àrea de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Vilablareix.

L’Ajuntament assumeix la conservació i neteja del polígon industrial de Vilablareix. Aquesta tasca inclou

la neteja viària del polígon, la recollida de deixalles i abocaments incontrolats i la jardineria. Al 2007

les empreses han satisfet una quota de 150,00.-€ per aquesta conservació i neteja. La despesa real però,

ha estat de 41.641,11.-€ és a dir, de 232,63.-€ per empresa, assumint-ne l’Ajuntament la diferència.

A banda de continuar prestant el Servei de neteja mensual amb màquina i escombradors el mes de

setembre l’Ajuntament va contractar un nou treballador destinat exclusivament a la neteja viària tant

del nucli urbà com del polígon, a més durant el 2007 es van realitzar actuacions específiques de neteja

a diferents zones del mateix polígon.

L’Ajuntament adquirirà aquest any,  una màquina de neteja viària a fi d’augmentar la freqüència de la

neteja del polígon industrial, millorant-ne així la imatge i qualitat.

Recordem a les empreses que cal que gestionin els seus residus a través d’un gestor autoritzat, però

que la brossa de rebuig domèstic que es faci (cendrers, neteja, papereres d’oficina i higièniques...), es

poden abocar als contenidors de rebuig situats al carrer Raset.

Els treballadors i treballadores de les empreses del municipi gaudeixen d'un 50% de descompte a l'hora

de fer ús del servei de la pisciona municipal. L'abonament per a la utilització de la piscina és de 115,20€

respecte els 230,40€ que han de pagar els treballadors de fora el municipi.

Piscina municipal
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Llar d'infants

Ser treballador o treballadora del municipi de Vilablareix permet obtenir puntuació complementària a

l'hora d'optar per una plaça a la llar d'infants municipal "La Farigola".

Ens interessa conèixer els vostres suggeriments i opinions, per això, posem a la vostra disposició

un correu electrònic al qual us podeu adreçar en qualsevol moment: valorenalça@vilablareix.cat



Informació municipal

POLIGON INDUSTRIAL

Carrer de Güell
Autotaller 24, SL - C/Güell, 10-12
J.C. Mera, SL - C/Güell, 14a i 52
Manuart, SA - C/Güell, 14 b-c
TNT - C/Güell, 14d-e-f-g
Nou Cents Disset 917, SL Unipersonal - C/Güell, 16
Xavier Fontanet i Espinós - C/Güell, 20
Tecno-Elèctric Girona - C/Güell, 34-36
Grues Salt, SL - C/Güell, 38
Oyster Electrònics - Dometic, SL - C/Güell, 40
Emte Girona, SA - C/Güell, 48
Oxigeno Salud, SA - C/Güell, 50
J.M.Rodriguez i Lluis Bonmatí (Roma Diesel)- C/Güell, 54
Hinia, SA - C/Güell, 62-64
Mont fred Vilablareix, SLU - C/Güell, 66-68

Carrer de Llevant
Edgar Salomon - C/Llevant, 4
Josep Llorens i Fills, SL - C/Llevant, 9
Autorecanvis Ter, SL - C/Llevant, 10
Loremar & Brothers - C/Llevant, 11
Autotaller Francesc, SL - C/Llevant, 12
C.M.Riera - David Plaza Martínez - C/Llevant, 13
Gironina de Gres i Ceràmiques, SL - C/Llevant, 14
Urgemasal, SL - C/Llevant, 15
Aluminis Rebarter SL (Immor Armaris)-C/Llevant, 16-18
Inturmoble, SL - C/Llevant, 17
Etiquetas Adhesivas Chalaguier, SL - C/Llevant 19
Punt Verd Girona, SL - C/Llevant, 20
Transporte y Logística Souto, SA - C/Llevant, 22
Coll Saplana Motor, SL - C/Llevant, 24

Carrer de Mas Falgàs
Citi Soluciones - C/Mas Falgàs, 2-6 1r
Leonor Llorente - C/Mas Falgàs, 2-6 2n 2a
Pneumàtics Perelló, SA - C/Mas Falgàs, 8-12
Federació Farmacèutica- C/Mas Falgàs,16-28
Infoself Sistemes, SL - C/Mas Falgàs, 30d
Transerr - Servei Ràpid de Remeses, SL C/Mas Falgàs,32
Carmasimat, SL - C/Mas Falgàs, 34-36
Elaborados Férricos, SA - C/Mas Falgàs, 38-42
Scania (Camion Grup, SA)- C/Mas Falgàs, 44-56
Clima 9, SA - C/Mas Falgàs, 58-62
Fusteria Asparch, CB - C/Mas Falgàs, 64-66

Carrer de Mosquerola
Serveis Industrials, SA (SEINSA) - C/Mosquerola, 19-21
Jaume Arnan, SL - C/Mosquerola,27b
Dimafe, SL -C/Mosquerola,27d
Girona Bus - C/Mosquerola, 27e
Comercial Sicar, SL - C/Mosquerola,27 f-g
Aislater, SA (Techos y Persianas)- C/Mosquerola, 27h-i
Setdevins - C/Mosquerola, 27j
Giropack - C/Mosquerola, 29

Anglada Subministraments Industrials - C/Mosquerola,
23 i 33
Tlogic Solutions - C/Mosquerola, 35
Distribucions Girotel 4, SL - C/Mosquerola, 49
Espai Casa - C/Mosquerola, 51
Lafcarr Project & Design, SL - C/Mosquerola, 53
Instafred Girona, SL - C/Mosquerola, 55c
TNT - C/Mosquerola, 57-65
Teamplast, SLL - C/Mosquerola, 62
Taller Germans Manrique - C/Mosquerola, 64
DK Rental Spain, SL - C/Mosquerola, 70-74
Cellers Perelló, SL (Cial Conservera i Licorera 2000) -
C/Mosquerola, 76-82
Segurifoc, SL - C/Mosquerola, 84-86
Impser Serigrafia Girona - C/Mosquerola, 88

Carrer de Raset
Transportes Buytrago Andalucía, SA - C/Raset, 116
Agefred Services, SA - C/Raset, 118-120
Alxe - C/Raset, 128
Transports Feliu - C/Raset, 132-134
Plàstic i Tapisseries Ter, SL - C/Raset, 136-138
Camion World II, SL - C/Raset, 143
Central Mecanogràfica, SL (ÚBEDA) - C/Raset, 144
Talleres Electromecánicos Soriano, SA - C/Raset,145-147
Bobcat of Catalunya, SL - C/Raset, 146
Arnal, SL - C/Raset, 148
Grues Potain - C/Raset, 149-151
Sgel - C/Raset, 150-154
Calçats Farró, SA - C/Raset, 156c
Pentastyle, SA - C/Raset, 156e
Autodisco - C/Raset, 153-155
Loomis - C/Raset, 158d
Securitas Seguridad España, SA - C/Raset, 158e
COEVA, SA - C/Raset, 160

Carrer de Tramuntana
Termopack - C/Tramuntana, 9-11
Termoformado Termopack, SL. - C/Tramuntana, 10
Fluidtecnik, SL - C/Tramuntana, 12-14
Tallers Vilablareix, SC - C/Tramuntana, 15
Recanvis Nomar, SL (BPW Servicios) - C/Tramuntana,
16-18
Afilexpres, SL - C/Tramuntana, 17
Joan Manuel Lopez Gallego - C/Tramuntana, 19
Sarfa, SL - C/Tramuntana, 20
Dispública, SL - C/Tramuntana, 21
Consigel, SL - C/Tramuntana, 22
Rètols Gispert, SL - C/Tramuntana, 23

Carrer Pont d'en Canals
Alxe - C/Pont d'en Canals, 49
DK Rental Spain, SA (LIFTISA) - C/Pont d'en Canals, 51-
53
Transonyar, SA (SEUR) - C/Pont d'en Canals, 55-69

8. On es troben les empreses de
Vilablareix
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Informació municipal

Carrer del Montnegre (Naus Montse)
Restaurant La Temporada - C/Montnegre, 62
Opera Lloguers, SLL - C/Montnegre, 70

Carrer del Nord
Immogüell, SL - C/Nord, 2
Embotits Casolans Pau-Fusté, SC - C/Nord, 4
Plastigraf, SC - C/Nord, 6

Carretera de Santa Coloma
Maderas Alpina, SA - Crta. Santa Coloma, 4 (Naus Montse)
Zona Pi - Crta. Santa Coloma, 6 (Naus Montse)
Elecnor - Crta. Santa Coloma, 8 (Naus Montse)
Tecnomobil Girona, SL (KIA) - Crta. Santa Coloma, 10
(Naus Montse)
Distribucions Girotel 4, SL - Crta. Santa Coloma, 14 (Naus
Montse)
Transports Girona - Crta. Santa Coloma, 18

CASC URBÀ

Barri de St. Roc
Casa de Colònies La Massana - Barri de St. Roc, s/n

Carrer del Canigó
J.Montal, SL - C/Canigó, 16
Tura Fred Comercial - C/Canigó, 3

Carrer Escoles
Comerbal, SA - C/Escoles, 6

Carrer de la Farigola
Reflor - C/Farigola, 6
Restaurant Marcos - C/Farigola, 9

Carrer de Migdia
Garatge Perelló - C/Migdia, 8
Restaurant Migdia - C/Migdia, 9
TornilloSlock - C/Migdia, 15
Perruqueria Mans - C/Migdia, 21
Aymerich Instal·lacions, SL - C/Migdia, 30

Carrer Perelló
Fleca Sant Antoni - C/Perelló, 69
Tot Transmissió Girona, SL - C/Perelló, 82
Planella Fusters i Ebenistes - C/Perelló, 86
Landscape Vertix, SL - C/Perelló, 134
Perruqueria Mª. Àngels - C/Perelló, 128
Restaurant Perelló - C/Perelló, 136
Forn Frigola - C/Perelló, 138
Decobar 1970, SL - C/Perelló, 150
ITG Instal·lacions Tècniques Girona - C/Perelló, 152
Giroassist, SL - C/Perelló, 154 baixos

Carrer de Ponent
Xirois 4, SL - C/Ponent, 7
Fusteria Perelló Ebenisteria, SL - C/Ponent, 28

Carrer del Puigmal
Dual Music, SL - C/Puigmal, 5
Fusteria Bartomeu, SL - C/Puigmal, 5

Travessera de Regal
Syar 24h, SL - Travessera de Regal, 6

Carrer de Rocacorba
Angel Bellera i Costa - C/Rocacorba, 4
Metàl·liques Vilablareix - C/Rocacorba, 8
Reparauto - C/Rocacorba, 9
Aïllaments Badosa - C/Rocacorba, 13
Guerrero Rodas, SL - C/Rocacorba, 18
Grupader, SL - C/Rocacorba, 25

Carrer de la Vinya
Transnaspreda, SL - C/Vinya, 4 entresol
Mayor-tub, SL - C/Vinya, 8

Carrer del Montseny
Farreras Nadal, SA - C/Montseny, 2
Ceima Vila i Ripoll, SC - C/Montseny, 21
Emeri Estanyol Fabregas - C/Montseny, 21
Taller de Fusteria, SL - C/Montseny, 21
Fusteria el Xerrac, SCP - C/Montseny, 3 baixos
Vilablareix Rehabilitacions - C/Montseny, 3A baixos
Reelvi, SL - C/Montseny, 6
Joan Bitlloch Castañé - C/Montseny, nau 4

Carretera de Santa Coloma
Fruites Gozalbo - Crta. Santa Coloma, 2
Restaurant Mengar - Crta. Santa Coloma, 20
Grues Homs, SA - Crta. Santa Coloma, 21-23
Gas i Serveis Girona, SL - Crta. Santa Coloma, 26
Taller Baldiri Massegú - Crta. Santa Coloma, 29
Carnisseria X. Turon - Crta. Santa Coloma, 30
Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona "La Caixa" -
Crta. Santa Coloma, 38
Merceria - Crta. Santa Coloma, 82
Farmàcia Serra - Crta. Santa coloma, 90
Estanc - Crta. Santa Coloma, 92
Serveis Instal·lacions i Muntatges, SA (SIMSA) - Crta.
Santa Coloma, 110

DISSEMINAT

Burés Professional, SA - Camí de Sant Roc, s/n
Transports Mateu, SL - Camí de Sant Roc, s/n
Friselva - Crta. de Vilablareix a Salt
Restaurant Mas Marroch - Mas Marroch
Fustes Coll i Viader - Crta. de Vilablareix, s/n

Per tal de millorar la comunicació i facilitar la identificació de cada activitat econòmica cal col·locar el

número postal i una bústia a fora del local o negoci.

Per a qualsevol error o omissió podeu posar-vos en contacte amb valorenalça@vilablareix.cat
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Pneumàtics Perelló

1-Com va començar la seva trajectòria empresarial?

Essent un nen ja ajudava al meu pare, un ferrer de Sant

Quirze del Vallés. Als 12 anys vaig començar a treballar a

una fàbrica tèxtil, però aquesta va ser malmesa per la riuada

de 1962. A Castellar del Vallès, s’hi havia de construir una

nova fàbrica de pneumàtics. Hi vaig entrar a treballar, i aviat

em van fer l’encarregat. Tot va començar allà, en la fabricació

de recautxutats. Per no restar estancat a la

fàbrica, vaig fer-me camioner. Recorrent la zona

de Girona, tot buscant pneumàtics vells, em vaig

topar amb Vilablareix. Una nit, plovent a bots i

a barrals, el camió es va quedar enganxat entre

dos arbres, al costat de l’Esglèsia, i aquest no

es podia moure ni endavant ni endarrera. Al

matí, quan vaig poder sortir cap a la carretera,

vaig veure el nom del poble “Perelló”. Em vaig

dir a mateix: “-  després d’aquesta llarga nit...

aquí em vull instal.lar!”.

2- Quines etapes ha viscut l’empresa fins

a l’actualitat?

Quan vaig arribar al poble, Vilablareix tenia 200 habitants.

M’ho havia venut tot per muntar el negoci a Vilablareix.

Vaig llogar un taller. Però fins que no vaig poder comprar

el solar industrial i contruir-hi la nau actual on està situat

el taller, vaig passar per diferents etapes i per algunes

vivences molt difícils. Per triunfar s’ha de treballar molt dur.

I jo sempre he sigut conscient d’això.

3- Pot fer-nos una descripció de l’empresa i el seu

negoci?

El nostre tret diferencial ha estat créixer amb una estratègia

de no tenir una única activitat. Per tant, a més de la venda

i canvi de pneumàtics, tenim un rentat de cotxes, i un servei

de mecànica ràpida (canvi d’olis, pastilles de fre...) que

funciona molt bé. A més de ser servei oficial de les marques

MICHELIN, KLEBER, BFGOODRICH, PIRELLI. Fa 25 anys

enrera ja vaig tenir clar que en un taller s’ha de fer tot el

que es pugui, i que no podia viure només de pneumàtics.

4-Han anat creixent com empresa i consolidant-se en

el sector de l’automòbil. Quina és la seva estratègia

pel futur?

La incorporació dels tres fills a l’empresa familiar ha estat

clau. El fet d’adaptar-nos a l’ús d’Internet, i crear una web

corporativa ha permès ampliar el nostre mercat. En els

darreres anys la nostra empresa ha diversificat la facturació

gràcies a les vendes a clients procedents d'Espanya. També

vénen clients a canviar rodes de motos des de Salamanca,

Valladolid, etc. I això es deu als fills.

5- A l’any 2007 han invertit fort a

Vilablareix. Quines noves inversions

recents heu fet?

Efectivament. Hem construït un nou edifici

que aviat inaugurarem. Té varis locals i oficines

que seran ocupades per vàries empreses: un

perruqueria (que ja es troba en funcionament),

un König, un Securitas i una empresa de

finances. I en un futur, un banc. Estem molt

orgullosos d’aquesta inversió ja que contribueix

a dotar a Vilablareix d’un edifici de categoria.

6- Què té Vilablareix d’atractiu que no tinguin altres

municipis?

Tenia clar que Vilablareix i aquest polígon serien grans. I

que, en la mesura del possible, Pneumàtics Perelló ajudaria

a que així sigués. A través de la propaganda feta per

Pneumàtics Perelló, han vingut altres empreses al polígon

industrial. Visc a Vilablareix des de les 7h del matí fins a les

10 del vespre, inclosos dissabtes i diumenges. És més de

2/3 parts de la vida d’una persona. Gràcies a Vilablareix he

arribat a on sóc ara. M’agarada molt Vilablareix, i aquest

poble sempre serà el meu poble.

7- Son experts en l’organització de jornades i sortides

pels grans amants del motor. Quina és la propera cita?

Així és. Organitzem carreres de motos a Calafat, sortides,

i excursions... Els diners no fan amics, però sí el tracte

humà. Per això ens agrada cuidar als nostres clients. Per

exemple, obsequiem als nostres millors 25 clients amb un

viatge a Andorra per un cap de setmana. Per celebrar el

25è aniversari de l’empresa, vam organitzar una estada per

a tots els treballadors amb les seves parelles a Sort durant

una setmana. El proper esdeveniment serà un circuit de

motos.

Pneumàtics Perelló SL és una PIME catalana amb seu a Vilablareix, que fou fundada l'any 1979. La seva principal activitat

és la venda, muntatge i reparació de pneumàtics per a tota classe de vehicles, i a més, també ofereix servei de mecànica

ràpida i de rentat de vehicles. És una empresa pionera en la senyalització i retolació en català, atès que fa 25 anys ja

van posar la "P" de Pneumàtics al seu nom comercial. Parlem amb el Sr. Oren González, propietari de l'empresa.

9. Una estona amb...

Entrevista


