POLÍTICA DE GESTIÓ
La importància de la logística com a generadora de riquesa pel territori i les
empreses, impulsora d’una ocupació de qualitat, i com a suport de les
activitats productives, comercials i de consum és inqüestionable.
L’optimització dels fluxos de mercaderies que genera la reordenació de
l’activitat ha obligat a racionalitzar les cadenes logístiques i les infraestructures
que els donen servei. En aquest context, CIMALSA va rebre,
en el seu
moment, l’encàrrec del Govern de la Generalitat de desenvolupar la xarxa de
plataformes logístiques d’iniciativa pública a Catalunya, tasca que segueix
duent a terme en l’actualitat.
És cert que el context econòmic i logístic ha anat canviant amb la
globalització de l’activitat econòmica, la irrupció de noves formes de comerç,
la consolidació d’Internet, els condicionants derivats d’un major i necessari
respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, en definitiva, han anat introduint
noves exigències al nostre Model de Mobilitat, tant de les persones com de les
mercaderies i serveis.
CIMALSA ho ha recollit en el seu Pla Estratègic, que pretén donar visibilitat als
compromisos públics de la societat i actuar com a full de referència en els
propers anys.
Compromisos amb la societat i el medi ambient, amb l’economia i el territori,
amb el transport de mercaderies i la mobilitat de persones.
En aquest sentit CIMALSA exposa els següents compromisos, els quals
proporcionen el marc de referencia per a l’establiment dels objectius de
qualitat i ambientals:
1. Compromís amb la satisfacció dels nostres clients mitjançant la
funcionalitat, la qualitat dels centres i la millora contínua.
2. Compromís en complir amb els requisits legals aplicables i altres subscrits
per la organització.
3. Compromís amb el desenvolupament personal i professional dels seus
treballadors i treballadores, afavorint la seva participació i implicació en
els objectius de l’empresa.
4. Compromís amb la millor inserció possible dels centres d’activitats
logístiques en el territori i en el medi ambient.
5. Compromís amb l’eficiència ambiental i protecció del medi ambient en
el desenvolupament de les activitats pròpies de l’empresa i en
promoure aquests valors a tercers.

6. Compromís amb la igualtat d’oportunitats i el benefici mutu amb
proveïdors i contractistes.
7. Compromís amb la veracitat i la transparència en la informació
facilitada per l’empresa.
8. Compromís de contribuir en la millora de la competitivitat del sistema
logístic de Catalunya i, per extensió, del conjunt del teixit econòmic, tot i
sumant esforços per consolidar i promoure Catalunya com a territori de
referència logística del Sud d’Europa.
9. Compromís d’actuar amb sentit públic i per a l’interès general, aplicant
els compromisos, normes i directrius dels òrgans de l’Administració i altres
requisits subscrits.
10. Compromís de millorar contínuament el sistema de gestió de qualitat i
ambiental, assegurant la millora dels serveis i productes, així com la
millora del comportament ambiental de l’organització.
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