NOTA PREMSA
L’Ajuntament d’Artés i l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés signen un
conveni per fomentar l’associacionisme i la capacitat d’atracció de noves
empreses
El passat dijous 12 de febrer, Josep Candàliga, alcalde d’Artés i Xavier Robles,
president de l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA), signaven un
conveni per tirar endavant una sèrie d’accions conjuntes durant aquest any 2015.
L’objectiu del conveni es dotar de capacitat econòmica certes actuacions que es
consideren prioritàries per tal de millorar i mantenir en bon estat el polígon. En aquest
sentit, tan pel què fa a l’AEPA com a l’Ajuntament, hi ha cert consens sobre la
necessitat d’endegar una promoció planificada i coordinada del Polígon Santa Maria
d’Artés.
Els treballs de suport a l’AEPA, durant el 2014, han permès consolidar l’associació,
que ha anat creixent en nombre d’empreses associades. Aquesta reorganització de
l’entitat li ha atorgat més capacitat representativa i també ha facilitat la comunicació
amb el teixit empresarial. En els darrers mesos, doncs, s’han intensificat les converses
per arribar a l’acord signat en forma de conveni entre les dues parts. Això ha permès
establir un pla de treball que té dos eixos principals: el suport a l’AEPA i la millora del
polígon amb l’objectiu de mantenir la competitivitat de les empreses actuals i de
millorar-ne la capacitat d’atracció. A partir d’aquí, s’estableixen diversos àmbits
d’actuació: manteniment de les infraestructures viàries, que inclou millores en la
senyalització de l’espai i altres aspectes com l’ordenació de les adreces de les naus
del polígon, avançar en la connectivitat i les comunicacions digitals, en la qual s’inclou
l’activació de la fibra òptica, accions de promoció i comunicació del polígon i, finalment,
suport i dinamització de l’AEPA en aspectes com l’organització de trobades, jornades i
punts de trobada empresarials, entre altres.
El conveni té una durada d’1 any. Amb tot, si es considera oportú podrà ser
prorrogable. En acabar l’acte, ambdues parts expressaven la seva satisfacció per
concretar un acord que prioritzarà algunes actuacions molt necessàries per al teixit
empresarial del Polígon d’Artés, un espai fonamental per l’ocupació laboral al municipi.
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