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FEPEVAL S'INTERESSA PER COL·LABORAR AMB L’FVMP 

- Sr. Andrés Campos, trasllada a l’FVMP la seua experiència en la Ciutat de Torrent 

- FEPEVAL planteja la necessitat d'analitzar la situació dels Parcs empresarials de la 

Comunitat. 

 

El secretari general de l’FVMP, Vicent Gil, ha mantingut hui una reunió amb el gerent de 

FEPEVAL (Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana), Sr. Diego Roma. 

Aquesta trobada s'ha produït a iniciativa del Sr. Andrés Campos, tinent d’alcalde de 

l'Ajuntament de Torrent, en estar interessat a transmetre l'experiència que aborden en la seua 

Ciutat per al pla estratègic de desenvolupament econòmic, sempre des de la participació i 

col·laboració dels agents socials i empresarials. 

FEPEVAL ha expressat l'interés de mantindre relació amb l’FVMP per a traslladar als 

ajuntaments la importància de millorar la gestió i serveis dels parcs empresarials de la 

Comunitat. L'aposta per la innovació i la promoció de noves inversions es relaciona 

directament amb la bona gestió, la millora de serveis i les condicions adequades que fan 

atractiu un parc empresarial; i com ha assenyalat Andrés Campos amb «la necessària 

implicació i complicitat de les associacions i empresaris, per a aconseguir l'èxit en els plans 

estratègics de desenvolupament del municipi». 

El secretari general de l’FVMP ha ressaltat l'impacte que suposa per al municipi posar en marxa 

un parc empresarial i planificar el seu creixement; tal com ha afirmat Vicent Gil «és una 

qüestió de voluntats, d'acords i de col·laboració per a benefici, en definitiva, de la promoció 

econòmica del municipi». Respecte d'això s'ha acordat mantindre la relació per a intercanviar 

experiències i poder difondre a la resta de municipis mètodes, fórmules i ferramentes que ja 

estan posant en pràctica ciutats com Torrent. 

Finalment, el secretari general de l’FVMP recorda que són els ajuntaments els primers a fer un 

gran esforç per a dinamitzar econòmicament els seus pobles i ciutats «sens dubte és el 

desenvolupament econòmic el motor de creixement per a la nostra societat; és el que ens 

permet generar ocupació, però ocupació de qualitat». 

 


