CIRCULAR INFORMATIVA
Núm. 3 –juny de 2017
Volem informar-vos més i millor del què estem fent des de l’AEPA.

NOTÍCIES
Visita al polígon dels tècnics de mobilitat de la Diputació de Barcelona
Com ja es va comentar en l’anterior circular, l’AEPA col·labora en el desenvolupament del nou pla de mobilitat que es
vol configurar per tot el municipi i que també incidirà en el polígon. El passat 1 de juny els tècnics que estan elaborant
aquest pla de mobilitat per encàrrec de la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Artés,
van visitar el polígon. Diversos membres de
l’AEPA els vam acompanyar per mostrar alguns
dels punts a debatre. Es preveu que el nou Pla
de Mobilitat estigui aprovat al mes d’octubre.
Amb tot, és important remarcar que aquest
document ja tindrà en compte que el carrer
Manresa estarà completament asfaltat. De fet,
aquest és un dels punts amb els quals hem estat
treballant i insistint a l’Ajuntament per tal que
es tiri endavant. A hores d’ara, s’està
Tram del Carrer Manresa que s’arreglarà.
pressupostant l’obra . I, segons fonts de l’Ajuntament, s’ha previst executar-la durant aquest 2017.

Iniciem el procés d’instal·lació de càmeres de videovigilància al Polígon
Es tracta d’una acció que ja es va anunciar en anterioritat. Ara podem
dir que ja arriba a la recta final. En el termini d’un mes,
aproximadament, el Polígon d’Artés disposarà de 3 càmeres de
videovigilància actives, 2 de simulades i diversos cartells informatius
sobre l’existència de les càmeres. L’operació suposa una inversió
superior als 8.000 euros per part de l’AEPA que serà possible gràcies
a les quotes dels associats i al conveni de col·laboració que es manté
amb l’Ajuntament d’Artés. Des de l’AEPA volem agrair el suport de
totes les empreses associades. Junts podem tirar endavant
actuacions com aquesta.

ACTUACIONS
Continuem realitzant les reunions mensuals amb la Brigada Municipal per tal de despatxar les incidències, aspectes de
manteniment i/o obres de millora menors que poden afectar al Polígon. En la darrera reunió vam insistir especialment
en la necessitat de desbrossar i treure les herbes de diverses zones del polígon. Aquestes tasques ja s’han iniciat.
Igualment, l’Ajuntament notificarà als propietaris i usufructuaris la necessitat de fer aquest manteniment en les
parcel·les disponibles del polígon.

Algunes de les tasques de desbrossament ja
s’han portat a terme, com es pot veure en
aquestes fotografies.

Si teniu alguna incidència o bé voleu estar
informats amb més detall de l’agenda d’actuacions previstes, ens ho podeu comunicar a info@aepa.cat

