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Dijous, 22 de desembre de 2022

Participem en la Jornada de Promoció industrial

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa va assistir ahir,
dimecres 21 de desembre de 10 a 12 hores, a la sessió informativa organitzada en
col·laboració amb la Federació de Polígons Industrials de la Comunitat Valenciana
(FEPEVAL) i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), a l'Auditori
Leopoldo Peñarroja de la La Vall d'Uixó.

En aquesta jornada es van explicar els reptes i oportunitats que ofereix la Llei 14/18 de
gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana i com
la nova normativa afecta a les empreses de la Plana Baixa, així com els programes i futures
ajudes que els poden ser d'interès.

La sessió va estar orientada tant a càrrecs polítics, regidors, tècnics municipals com a
empreses o entitats que d'alguna manera contribueixen a la gestió de les àrees industrials.

En ella van participar, en primer lloc, Dª Tania Baños, presidenta del Pacte Territorial per
l'Ocupació de la Plana Baixa, donant la benvinguda a la sessió i Miriam Murria i Encarni
Trigo, Gerent i Tècnic de l'Àrea d'Indústria del Consorci, les qui van parlar sobre la gestió
d'un nou entorn industrial per al futur dels parcs empresarials del territori i les seues
empreses.

A continuació, Julio Delgado, Cap de Promoció industrial de l'IVACE va explicar els
objectius i posada en marxa de la Llei 14/2018 i Diego Romá, gerent de FEPEVAL, va
comentar els reptes i oportunitats davant la nova llei d'àrees industrials. Asún Roselló,
gerent de AE L’Andana i ADET Táctica va parlar sobre la dinamització del teixit
empresarial de la Plana Baixa via creació d'una entitat de gestió i modernització (EGM) en
cada àrea industrial, centrant-se en el procediment de constitució.

L'esdeveniment va ser clausurat per Julia Company, Directora General d'IVACE i, després
d'un torn d'intervencions, es va finalitzar la jornada amb un café networking perquè els
diferents agents participants pogueren entrar en contacte i realitzaren sinergies entre ells.


