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Darrera fase de les obres d'ampliació del Centre de Serveis

Dilluns 25 d'octubre de 2004
Aquesta setmana han començat els treballs corresponents a la darrera fase del
Centre de Serveis per a empreses, ubicat al polígon industrial del Pla de la
Bruguera. Per tant, d'aquí a uns sis mesos, el Centre de Serveis quedarà
completament enllestit i podrà funcionar a ple rendiment amb tots els seus espais
habilitats. El Centre de Serveis es va inaugurar l'any 2000 i amb el temps, les
instal·lacions han quedat petites. Per aquest motiu, s'ha vist necessari ampliar el
Centre en 1.122 metres quadrats, de manera que l'edifici passarà a tenir 1.532
metres quadrats de superfície construïda. Actualment el Centre de Serveis dóna
ubicació a cinc empreses de serveis, tres d'elles vinculades a nous emprenedors, una
entitat financera i una delegació de la Cambra de Comerç de Sabadell. "Amb
aquesta ampliació oferim més espais i millors serveis vinculats a l'activitat
industrial. A més, amb la propera creació d'una associació empresarial i del
Consell Econòmic i Social de la Vila es pretén millorar la productivitat, la
competitivitat i la formació, consolidar i donar més valor afegit al teixit
industrial", ha explicat el regidor de l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament, Jordi
Permanyer. L'ampliació s'ha fet en dues fases i preveu l'habilitació de dos nous
edificis annexos a l'edifici ja existent enllaçats interiorment entre ells. La primera
fase va consistir en la construcció de l'estructura dels dos nous espais. Per altra
banda, la segona fase, que s'ha iniciat aquesta setmana, preveu executar els treballs
de la coberta, la façana i les distribucions interiors, i les instal·lacions, deixant els
edificis totalment acabats. Els nous espais, una vegada enllestida l'ampliació,
permetran ampliar les sales de reunions polivalents, crear un petit auditori i habilitar
un espai destinat a activitats complementàries (catering, etc.). Això facilitarà la
ubicació de nous serveis bancaris, d'assegurances i consultories. També hi haurà
espai per encabir-hi el SAT Mútua Sabadellenca i un servei de missatgeria i
paqueteria. Els treballs d'aquesta darrera fase del Centre de Serveis tenen un cost de
815.607 euros, i els executa l'empresa Construccions Baldó, S.A. El finançament va
a càrrec de l'Ajuntament de Castellar i de fons privat. A més, els treballs també
contemplen la urbanització d'una parcel·la situada entre el Centre de Serveis i el
Parc de Bombers, que es destinarà a aparcament pels treballadors i usuaris del
Centre. D'aquesta manera, i amb la futura urbanització d'una altra parcel·la que es
destinarà a dipòsit de vehicles abandonats, quedarà tota la illa de serveis
completament acabada.
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