CIRCULAR INFORMATIVA
Núm. 4 –gener de 2018
Volem informar-vos més i millor del què estem fent des de l’AEPA.

CARTA D’AGRAÏMENT
Benvolguts/des,
Amb aquesta circular de resum, us volem informar dels diferents projectes i actuacions que l’AEPA ha dut terme durant
el 2017.
Com podreu veure, especialment en l’apartat de Balanç 2017, la valoració global de l’any és positiva. Hem crescut amb
nombre d’empreses associades i les actuacions realitzades han estat també de major dimensió. A part, s’ha obert una
línia de col·laboració amb l’Ajuntament que farà que aquest 2018 es puguin veure algunes millores importants i
necessàries per al nostre polígon.
El projecte de l’AEPA segueix en creixement gràcies a l’aposta feta per les empreses del polígon. La vostra implicació
està fent que els resultats vagin sorgint i que cada cop es pugui fer front a reptes de més abast. És per aquest motiu que
us agraïm la vostra participació i us seguim demanant la vostra confiança. Esperem que aquest 2018 segueixi el camí de
creixement i consolidació de l’entitat.
Finalment, a nivell particular, us desitgem un molt bon any per a la vostra empresa i molta salut per a totes les persones
que en formeu part.
JUNTA DIRECTIVA de l’AEPA.

NOTÍCIES
L’AEPA celebra la seva assemblea anual en el 2n esmorzar d’empreses del Polígon
La trobada realitzada el passat 1 de desembre va servir,
com en l’anterior edició, per compartir experiències i
diferents aspectes que afecten el polígon. Des de l’AEPA
es van repassar les accions que s’han dut a terme
enguany. I que en aquesta circular us tornem a esmentar
de manera resumida. Per altra banda, la presència de
l’alcalde va servir per presentar algunes de les inversions
que es portaran a terme durant el primer semestre de
2018. Les més destacades són l’asfaltament del tram del
carrer Manresa i el canvi de llums LED de totes les faroles
del polígon. Igualment, també està en marxa el disseny
d’un nou Pla de Mobilitat per al Polígon.
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RESUM D’ACTUACIONS DE L’AEPA
La posada en funcionament de les càmeres de videovigilància, des del 30 de novembre,
entre les accions més destacades de l’any
Sens dubte, bona part del pressupost anual de despesa de l’entitat ha
anat destinat a la instal·lació de 3 càmeres de vigilància als principals
accessos del polígon. A part també n’hi ha 2 més de simulades. A
hores d’ara la visualització i enregistrament ha estat cedit a la Policia
Local de l’Ajuntament d’Artés que és qui en farà la gestió en casos
d’alertes i incidències. De cara al 2018, juntament amb l’Ajuntament
es preveu acabar el projecte i tenir tots els accessos vigilats.

La cooperació amb l’Ajuntament es concreta amb reunions i treball de manteniment de la
brigada al Polígon
Durant el 2017 s’han realitzat 8 reunions amb el
regidor de serveis i la brigada de l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquestes reunions és treballar el
manteniment, petites obres, incidències i fer
seguiment general dels projectes que hi ha al
polígon. Això ha suposat dur a terme múltiples
accions: des de desbrossament a senyalització de
carrers, obertura de rases i arranjaments
d’embornals. A part la Policia Local també ha
elaborat un informe sobre la senyalització vertical
dels carrers del polígon en el qual s’assenyalen
aquells elements que presenten deficiències.

L’Ajuntament preveu un 2018 amb projectes de millora importants al polígon
Les dues principals reformes són les esmentades
en el primer punt d’aquest butlletí: l’asfaltament
del carrer Manresa i el canvi d’enllumenat de les
faroles per LED’s. Tot plegat suposa una inversió
superior a 130.000 euros. Això fa que sigui la
despesa municipal dedicada al polígon més
elevada des de la instal·lació de la fibra òptica
(2010-2011). Un altres dels projectes que convé
assenyalar especialment és el del Pla de Mobilitat
que s’està dissenyant. Aquesta acció pretén
millorar i resoldre alguns dels problemes de
Tram del Carrer Manresa que s’arreglarà.
mobilitat que hi ha actualment al nostre polígon.
En el conjunt d’aquestes tres accions: asfaltament, enllumenat i mobilitat, l’AEPA ha participat en diverses reunions per
transmetre la importància d’aquestes inversions, vetllar pels interessos dels associats i a l’hora fer aportacions de
millora en cada un dels àmbits. Igualment, us recordem que estem a la vostra disposició per informar-vos detalladament
de l’evolució d’aquests projectes.
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Balanç 2017 de l’entitat
Més despesa executada que al 2016
Enguany la despesa total de l’AEPA ha estat superior als 10.000 euros, mentre que al 2016, aquesta va ser de poc més
de 2.500 euros. Això ha estat possible per la concentració en el 2017 dels convenis signats amb l’Ajuntament (2016 i
2017). Aquesta gestió s’ha fet amb l’objectiu de fer front a l’adquisició i instal·lació de les càmeres de vigilància. Una
inversió que s’emporta més del 75% de la despesa executada al 2017.
Cal dir també que el pressupost no només ha augmentat per la concentració dels ingressos de dos convenis de
l’Ajuntament en un sol any. Una altra de les causes ha estat l’augment de socis respecte al 2016, això ha permès tenir
més ingressos en concepte de quotes d’associats.
En resum, augmenta la despesa però també augmenta el pressupost i això fa que l’AEPA tanqui l’any amb un balanç
positiu de més de 1800 euros.
Més empreses associades que al 2016
Al 2017 s’ha arribat a la xifra de 31 empreses associades, fet que suposa gairebé el 65% del total d’empreses que hi ha al
Polígon d’Artés.
Continuïtat en la tasca de representació de les empreses
A través del telèfon de contacte 93 830 50 01 ext. 6 o bé del mail info@aepa.cat l’entitat ha seguit atenent a les
empreses del polígon en diversos aspectes com: la interlocució amb l’ajuntament, detecció d’incidències, demandes i
sol·licitud d’informació, entre altres. Durant el 2017, l’AEPA ha tingut a disposició un tècnic de dinamització de l’entitat
que, a part d’això, també ha atès tota mena de gestions i sol·licituds realitzades per les empreses associades. Aquesta
figura seguirà tenint continuïtat durant el 2018. En aquest sentit, totes les empreses associades us hi podeu adreçar
mitjançant el telèfon i el mail indicat més amunt. Es tracta d’un recurs més que l’AEPA posa a la vostra disposició.

