
PRIMERA REUNIO DE SEGUIMENT  
CONVENI AJUNTAMENT GRANOLLERS I AEPIC  

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

 
 

ASSISTENS: 
Mónica Cañamero  (Ajuntament de Granollers) 
Jordi Taboas  (Ajuntament de Granollers) 
Calos Picapeo  (AEPIC – Ibis) 
Juanjo Ibañez  (AEPIC -- Sorli) 
Mubarak   (AEPIC – Circuit de Barcelona Catalunya) 
Lluis Colomer  (Caporal de la Policia Municipal de Granollers) 
Joaquim Colom  (AEPIC – Secretari de l’associació)  
 
 
 
Amb data 13 de Novembre, reunit a la Unió Empresarial Seu de la Associació 
d’Empreses del Polígon del Circuit, en endavant AEPIC), s’inicia la primera 
reunió de seguiment amb els assistents referenciats per tractar els següents 
temes: 
 
1.- PLA D’INSTAL.LACIO DE CAMERA DE VIGILANCIA GRANOLLERS. 
 
Dins del pla de seguretat de la Ciutat de Granollers, el Caporal Lluis Colomer 
ens ha fet una presentació del primer pla d’instal·lació de càmeres de 
seguretat a tot el perímetre de la Ciutat de Granollers amb indicació 
especifica del punts de ubicació de les primeres càmeres de seguretat 
perimetrals i de lectura de matricules per a control de possibles vehicles 
sospitosos. 
 
En aquesta presentació s’informa que cap càmera cobrirà el perímetre del 
polígon del circuit en els accessos per Granollers al polígon.  
 
Se’ns insta a fer una carta a l’Ajuntament de Granollers sol·licitant que dins 
el pla d’ampliació es tingui en compte ubicar una càmera a l’entrada del 
polígon per la part Sud (Granollers) i una altre càmera a l’alçada del Sorli al 
final del terme municipal de Granollers i quasi al costat de la rotonda del 
Viena. 
 



Així mateix, el Caporal parlarà amb la policia de Montmeló per a esbrinar 
quines possibilitats hi ha de instal·lar el mateix sistema a Montmeló i poder-
ho controlar conjuntament. 
 
Des de el polígon, es proposa que si hi ha possibilitat de fer una cooperació 
publico privada he instal·lar les càmeres a nivell privat i cedir els drets a la 
policia municipal s’estudiaria. 
 
2.- SEGUIMENT DE TEMES PENDENTS: 
 a- Senyalització Vertical 
 b- Senyalització Horitzontal 
 c- Neteja i poda d’Arbres 
 d- Manteniment voreres.  
 

a) Senyalització vertical:  
Es demana a l’ajuntament de Granollers la restitució del plafó de 
senyalització de les empreses del polígon que, a causa de les obres 
de ID logístic la empresa concessionària no ha tornat a col·locar. Així 
mateix es demana la possibilitat d’instal·lar per part de l’associació 
un plafó propi. La Sra. Cañamero es posarà en contacta amb la 
empresa Concesionaria per a esbrinar quin contracte hi ha, cost i 
restriccions. 
 
En el mateix àmbit de senyalització, es demana la restauració de 
senyals d’interès, gasolinera, hotels, accessos al circuit i la 
reclamització del Polígon del Circuit als accessos viaris d’entrada per 
la part de Granollers. 
 
La Secretaria posa en coneixement que la senyalització del circuit ja 
està en mans del ministeri per a la senyalització a la autopista A7. 
 

b) Senyalització Horitzontal: 
La precarietat de la senyalització horitzontal en el polígon, pot 
provocar accidents per a la incertesa de les senyals, la no visibilitat 
dels passos de vianants i la senyalització precària en algunes 
direccions i accessos.  
Des de la associació es demana una reunió amb el responsable de 
pintar la via i, conjuntament, establir que es prioritari de senyalitzar 
i quin son les millors propostes de pintar. 
 



c) Neteja: 
Un dels dèficits mes visibles al polígon es la manca de equips de 
neteja i la seva periodicitat. Es demana que se’ns informi de quina es 
la carència de neteja per part de l’empresa encarregada i quina es la 
delimitació doncs, s’entén que no ho tenen del tot clar. 
Es proposa una reunió de coordinació amb L’ajuntament de 
Montmeló per a intentar coordinar la Neteja. 
Altre mancança es la poda dels arbres i la brutícia de les fulles. 
L’ajuntament estudiarà conjuntament les dues accions. 
 

d) Manteniment Voreres: 
Dins el pla de millora de polígons i coincidint amb els pressupostos 
de l’ajuntament, es demana a l’Ajuntament accions per a reparar les 
voreres que, per motius de deteriorament o per arrels dels Arbres 
estan en males condicions. 

 
Així mateix el president proposa crear un grup de WhatsApp per a 
comunicació entre la Junta directiva temes d’interès. 
 
I sen se haver cap tema mes, ens emplacem a la propera Junta 
directiva i Assemblea general que tindrem a finals del mes de 
Novembre. 
 
 
Molt atentament 
 
Joaquim Colom 
Secretari AEPIC 
Director General UEI 
 

 


