REUNIÓ JUNTA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES DEL POLÍGONS INDUSTRIALS DEL CIRCUIT
ASSISTENTS
- Juanjo Ibáñez - Superficies de Alimentación, S.A.
- Carlos Picapeo - Hotel Ibis Barcelona Montmeló Granollers
- Elena Soler - Rodelem Motion
- Mubarak Hamed - Circuit de Barcelona - Catalunya
- Primi Pérez - Circuit de Barcelona - Catalunya
- Joaquim Colom - UEI-Cerclem
- Carles Torras - UEI-Cerclem
- Laura Fenoy - UEI-Cerclem
A Granollers, 30 d'octubre de 2018, s’inicia la reunió de Junta de l’Associació
d’Empresaris dels Polígons del Circuit, quan són les 11 hores sota la presidència del Sr.
Juanjo Ibáñez i amb l’assistència dels senyors relacionats a l’encapçalament.
- Neteja: Els membres de Junta confirmen que segueixen els problemes en el tema de
la neteja, ja que hi ha zones on no arriben. Es planteja la idea de que els dos
ajuntaments (Granollers i Montmeló) haurien de fer accions conjuntes de neteja, i que
coincideixin en dates. Des del Circuit es fan accions de neteja posteriors als grans
premis. Netegen les zones on es situen els comerciants que treballen durant aquests
dies, tot i que ells paguen els impostos de neteja a l'Ajuntament.
Es proposa:
- Aprofitar signatura dels convenis amb ajuntaments, per deixar clar el tema de la
neteja i exigir que es faci durant més cops l'any.
- Els membres de junta ens faran arribar fotografies d'un camió frigorífic abandonat fa
molt de temps darrera de l'edifici de l'Hotel Ibis.
- L'associació passarà un comunicat de proposta de recollida selectiva de l'empresa
Llorens GMR.
- Grans Premis al Circuit: Aquests últims premis s'han aconseguit moltes coses
respecte l'any passat. Es va intentar trucar al telèfon del responsable dels
aparcaments, però era incorrecte.
Sr. Mubarak Hamed ens informa que 2-3 setmanes abans es fan horaris de vies
tallades, entrades i sortides amb Servei Català de Trànsit i conjuntament amb Mossos,
Ajuntaments, Creu Roja...
S'informa que els diners que es recullen amb els tiquets de pàrquing dels Grans
Premis, els gestiona el Circuit i repercuteix els guanys en temes de neteja, tall de
gespa, etc.
Es proposa:

- El Sr. Mubarak Hamed ens convocarà a la propera reunió amb Servei Català de
Trànsit.
- Senyalització: A les sortides des de les principals vies no està senyalitzat el Circuit.
Seria interessant fer-ho ja que també ajudaria a la localització del polígon, però ho ha
de demanar el Circuit de Barcelona-Catalunya en el seu nom.
Senyalització pintada al terra no es llegeix bé, només es pinta la zona de Montmeló.
Es proposa:
- El Circuit mirarà els tràmits per demanar senyalització permanent a les principals vies.
- L'associació demanarà qui té la concessió del directori d'empreses i es farà una nova
proposta, ja que actualment el que hi ha és antic.
- Nou projecte urbanístic: A la nova nau que s’està construint han fet la sortida de
camions just davant de la benzinera.
A la parada de l'autobús no hi ha de moment pas de vianants ni semàfor per creuar a
les empreses.
Es proposa:
- Aprofitar el nou projecte urbanístic per demanar una entrada directa a la benzinera,
que descongestionarà també el polígon els dies de Grans Premis.
- Demanar també pas de vianants + semàfor a la parada d'autobús.
ALTRES TEMES:
- Es proposa fer enquesta a les empreses del polígon per problemes de "botellón".
- Revisar el nom del polígon a Google i gestionar per a que aparegui correctament el
nom.
- S'aprofitarà la propera assemblea per intentar captar més associats.
Es decideix convocar l'assemblea cap al mes de febrer a l'Hotel Ibis. En primer lloc es
durà a terme la junta i després l'assemblea.
Considerant tots que no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

