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
- Julián Marcilla - Agrícola Marcilla
- Pere Corbacho - Juan Corbacho
- Joaquim Colom - UEI-Cerclem
- Carles Torras - UEI-Cerclem
- Laura Fenoy - UEI-Cerclem
A Granollers, 17 de gener de 2018, s’inicia la reunió de Junta de l’Associació
d’Empresaris dels Polígons del Circuit, quan són les 10.30 hores sota la presidència del
Sr. Juanjo Ibáñez i amb l’assistència dels senyors relacionats a l’encapçalament.
- Problemàtiques circuit: Des de la secretaría de l'associació s'informa que degut a les
problemàtiques sorgides els dies de Grans Premis, es va parlar amb l'Ajuntament de
Granollers i es va acordar que a partir d'ara passem a formar part de la comissió que es
reuneix abans dels Grans Premis i que està formada per ajuntaments, mossos,
seguretat, mobilitat, neteges, etc.
- Neteja: Es proposa fer una reunió amb ambdós ajuntaments per tal de coordinador la
neteja i fixar un calendari més adequat, sobretot, tenint en compte les estacions de
l'any en que més brutícia es genera.
També es proposarà unificar els containers del polígon per a no generar més brutícia
tot i que en el cas de ser així, algunes empreses s'hauran de desplaçar més.
- Web: Es penjaran a la web tant les actes de Junta com les d’Assemblees, per a que
tothom les pugui consultar.
- Correus electrònics: Es passarà per e-mail a President i Vicepresident, els codis per a
que es puguin instal·lar les noves adreces creades per l'associació:
presidencia@aepic.cat i secretaria@aepic.cat.
- Banc Sabadell: S'informa que per a tenir accés a les comptes, President i
Vicepresident han de sol·licitar-ho directament a l'oficina del Banc Sabadell del C/
Alfons IV .
- Accions comercials polígon: Segons l’acord de col·laboració amb la UEI no entra cap
acció comercial per buscar nous associats. La Junta planteja que en el cas de requerirho, es plantejaria contractar accions per moments puntuals.
- Altres: S'acorda passar informació a les empreses associades sobre els programes
Joves per Ocupació i 30 Plus.
Considerant tots que no hi ha més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

