
REUNIÓ JUNTA 
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DEL CIRCUIT 

 
ASSISTENTS 
 
- Juanjo Ibañez, Sorli 
- Carlos Picapeo - Hotel Ibis Barcelona Montmeló Granollers 
- Julián Marcilla - Dibarcafé 
- Pere Corbacho - Juan Corbacho 
- Jordi López, Disproject 
- Elena Soler - Rodelem Motion 
- Joaquim Colom - UEI-Cerclem 
- Aleix Colom - UEI-Cerclem 
 
A Montmeló, 28 de febrer de 2020, s’inicia la reunió de junta de l’Associació d’Empreses 
dels Polígons Industrials del Circuit a la sala de la Torre de Control del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, quan són les 10.05 hores i amb l’assistència dels senyors 
relacionats a l’encapçalament. 
 
S’estableix que cada reunió de l’Associació d’Empreses dels Polígons Industrials del 
Circuit (AEPC) es durà a terme en ubicacions diferents. El Sr. Julián Marcilla ha proposat 
la seva empresa, DIBARCAFÉ, per fer la següent reunió -26 de juny de 2020-. 
 
- Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior: Es repassen els aspectes que es van 
tractar a la darrera reunió per tal d’aprovar l’acta d’aquesta reunió anterior. S’aprova 
per unanimitat. 
 
- Resum de Reunió de Seguiment Ajuntament de Montmeló: Es fa un resum del que es 
va tractar a la 1ª Reunió de Seguiment amb l’Ajuntament de Montmeló, on hi van assistir 
per part de la institució, Sra. Mar Hernández –quarta tinent d’alcalde– i Sr. Ernest Micàs 
–tècnic–, i per part de la AEPIC, Joaquim Colom, el secretari de l’associació. Es van tractar 
temes de senyalització, càmeres de vigilància i manteniment. 
 
- Informe Ajuntament de Granollers sobre la neteja: Es plantegen els punts que es van 
tractar a la Reunió de Seguiment amb l’Ajuntament de Granollers.  
 

• Senyalització: 
S’exposa que l’empresa Vial Públic té la llicència d’ocupació des del 2017. Es planteja 
enviar correus als associats perquè no negociïn amb cap altra empresa, ja que es té Vial 
Públic contractada fins al 2021. Pel que fa a la senyalització d’interès com Hotels, 
Gasolinera i accessos al Circuit, està per concretar encara. 
 

• Neteja: 
S’exposa que en el contracte actual de neteja preveu aquest manteniment de polígons 
tres cops per setmana (dimarts, dimecres i dissabte). Això implica que la neteja completa 
de tots els polígons es realitza amb un període de 5 setmanes. S’ha valorat molt 
positivament la tasca de les persones de manteniment de la part de Granollers. 



 
- Càmeres de seguretat: S’ha parlat amb l’Ajuntament de Granollers, i ens han confirmat 
que a mitjans del mes de maig d’aquest mateix any es durà a terme la instal·lació de les 
noves càmeres de seguretat. Per part de l’Ajuntament de Montmeló encara no hi ha una 
planificació, i estem a l’espera de que la redactin i l’exposin. 
 
- Calendari, previsió i planificació de les curses del Circuit de Barcelona-Catalunya: S’ha 
exposat el calendari oficial de les curses que es duran a terme al 2020 al Circuit de 
Barcelona-Catalunya. S’ha parlat que aquest calendari pot variar depenent de les 
decisions que s’estan prenent per part de la Fórmula 1 i Moto GP, pel tema del 
coronavirus. Estem a l’espera de si hi ha modificacions o no. 
 
S’ha parlat de la possibilitat de realitzar una “Festa del Caravanning”, per part del gremi 
de GREMCAR, que es faria bianualment. Els assistents han donat el seu vistiplau a la 
proposta. 
 
Des del Circuit de Barcelona- Catalunya se’ns ha confirmat que per la cursa de Fórmula 
1 al mes de maig, estaran totes les voreres arreglades i enllestides. 
 
- Avaries per sobrecàrrega de tensió elèctrica: S’ha parlat de les avaries per la 
sobrecàrrega de tensió elèctrica per culpa del temporal Glòria. Hem fet la reclamació 
pertinent, i hem mirat indemnitzacions per aquelles empreses dels polígons afectades. 
 
Es proposa l’objectiu d’arribar a un 50% d’afiliació de les empreses que formen part dels 
polígons industrials del Circuit de Barcelona-Catalunya. Actualment hi ha un 36% 
d’afiliació, i tot i que es considera positiva aquesta xifra es vol ser més ambiciosos. 
 
Considerant tots que no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.  
 
 


