1 de març de 2019
Visita d’una Delegació del Grup impulsor a CIMALSA
Una comissió delegada del Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització composta pels
representants dels ajuntaments de Barberà del Vallès, Rubí i Sabadell, i per les organitzacions
patronals CIESC i PIMEC, acompanyats del Consell Comarcal com a secretaria tècnica del Pacte,
s’ha entrevistat amb la Sra. Fina Jarque Díaz, directora econòmica, financera i d’organització de
l’empresa pública Centrals i infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiquesCIMALSA.
La trobada va tenir lloc l’1 de març a la seu de CIMALSA i va permetre presentar el Pacte com
instrument de concertació i amb més detall les accions en desplegament de la mesura de
Dinamització i preservació dels espais industrials, posant sobre la taula la importància de
conèixer l’estat dels treballs del Pla d’impuls i modernització dels polígons industrials i logístics
de Catalunya, així com de poder desenvolupar alguna acció pilot en el territori.
Des de CIMALSA, es van presentar les línies generals del pla estratègic de la corporació que
s’aprovarà properament i que contempla, entre d’altres accions, el pla d’impuls i
modernització dels polígons. En aquest sentit, es va acordar l’enviament del document de
proposta del pla als components del grup de la mesura, així com proposar una sessió de treball
conjunta a la que assistirà la Sra. Jarque, i que permetrà presentar les aportacions
consensuades pel grup.
Altres aspectes que es van apuntar per part de CIMALSA van ser la creació d’una metodologia
per a la classificació dels PAE, així com d’un servei d’Inspecció tècnica de polígons que permeti,
tot plegat, obrir el debat sobre la futura ordenació dels PAE i la consegüent distribució de
recursos, amb accions concretes que permetin un tractament integral dels diferents espais.
Aquesta sessió també ha permès intercanviar punts de vista sobre l’obligatorietat o
voluntarietat de les entitats de gestió del PAE, les quals, en tot cas, juguen un paper important
en el Pla d’impuls i que també hauran d’agafar més pes en el nucli de debat del grup de treball
de la mesura.

