
PRIMERA REUNIÓ DE SEGUIMENT  
CONVENI AJUNTAMENT MONTMELO I AEPIC  

(ASSOCIACIO D’EMPRESES DEL POLIGON DEL CIRCUIT (CAL GORDI CAL CATALÀ) 

 
 
ASSISTENS: 
 
Ernest Micàs  Tècnic de promoció Econòmica (Ajuntament de Montmeló) 
Mar Hernández Regidora de promoció econòmica (Ajuntament de Montmeló) 
Joaquim Colom Dir. General UEI – Secretari AEPIC  
 
 
Amb data 15 de Gener del 2020, a l’Ajuntament de Montmeló s’inicia la primera reunió 
de seguiment amb els assistents referenciats per tractar els següents temes: 
 
1.- PLA DINAMITZACIÓ POLIGON AEPIC. 
2.- SEGUIMENT DE TEMES PENDENTS. 
3.- PROJECTES FUTURS. 
4.- PROJECTE DE CAMARAS DE SEGURETAT. 
 
1.- PLA DINAMITZACIÓ POLIGON AEPIC. 
Dins del pla de dinamització de la AEPIC, s’ha acordat amb l’Ajuntament de realitzar un 
programa de captació i sinergies (PRO2) entre les empreses del polígon i pensar de fer-
ho extensiu a d’altres polígons del municipi que puguin tenir interessos comuns. 
 
L’Ajuntament posarà a disposició de la Associació recursos de difusió i possible captació 
de nous associats per a incentivar la participació de les empreses en la associació. 
   
2.- SEGUIMENT DE TEMES PENDENTS: 
 a- Senyalització Horitzontal 
 b- Neteja i poda d’Arbres 
 c- Manteniment voreres.  
 

a) Senyalització Horitzontal: 
Es confirma que la senyalització horitzontal del polígon, està supeditat a tot el 
projecte de Montmeló en la realització d’un carril bici que ja ha estat aprovat per 
el consistori a l’espera de confirmar definitivament el traçat. 
 
Un cop es defineixi el traçat, es procedirà a repintar totes les senyals del 
paviment així com ordenar les actuals per a si cal modificar alguna. 
 
Des de la associació es demana col·laborar en el projecte i poder donar la nostre 
opinió al traçat. 
 

 



b) Neteja: 
Un dels dèficits mes visibles al polígon es la manca de equips de neteja i la seva 
periodicitat. L’Ajuntament creu prioritari aquest punt i estudiarà varies 
propostes que s’han posat sobre la taula. 
 

1.- Coordinació amb l’Ajuntament de Granollers de neteja conjunta i 
compartir costos que suposi aquesta acció. 
2.- Estudiar un cofinançament amb les empreses per a una neteja 
exhaustiva i global de tot el polígon. 
3.- Economia d’escala en relació a les empreses que més incideixen amb 
la brutícia del polígon. 
4.- Col·laboració de les empreses en la neteja parcial dels seus espais. 
 

Es demana que se’ns informi de quina es la carència de neteja per part de 
l’empresa encarregada i quina es la delimitació pressupostaria. 

 
Es proposa una reunió de coordinació amb L’ajuntament de Granollers per a 
estudiar la coordinació i/o subcontractació la Neteja. 
 

c) Manteniment Voreres: 
Dins el pla de millora de polígons i coincidint amb els pressupostos de 
l’ajuntament, ja s’està fen accions de reparar el deteriorament del paviment.  

 
 
3.- PROJECTES FUTURS 
 
La regidora ens entrega un catàleg de possibles projectes que l’ajuntament de 
Montmeló vol presentar a la Diputació de Barcelona per a que, conjuntament, valorar 
quins poden ser susceptibles de coincidir amb els interessos del polígon i presentar-nos 
a la licitació per a la seva possible actuació al Polígon. 
 
4.- PROJECTE DE CAMARAS DE SEGURETAT. 
 
Dins del pla de millora dels polígons, l’ajuntament estudiarà la possibilitat de coordinar 
amb Granollers la instal·lació de càmeres de vigilància a la entrada i sortida del polígon. 
 
Es coordinarà una reunió amb l’ajuntament per a veure la seva viabilitat. 
 
I sen se haver cap tema mes, ens emplacem a la propera Reunió de seguiment amb la 
petició de la Regidora de ser present a les futures Juntes directives i Assemblees generals 
que celebri la AEPIC com a convidada. 
 
 

Molt atentament 
Joaquim Colom 
Secretari AEPIC 
Director General UEI 


