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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA GENERAL AEP LES FRANQUESES 

 

- Format: Reunió telemàtica – Plataforma Meet.Jit.Si 

- DIA: 17 de març de 2021 

- HORA: 9:30h 

Socis Assistents: 

- APEN CENTRE INFORMÀTIC, S.L. - Jordi Deumal 

- ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A. - Alex Dude 

- ARDEX CEMENTO, S.A. – Cèsar Casanovas 

- ARQUIVET, S.L. – David Estapé  

- COMPONENTES ELECTRÓNICOS ELCO, S.A. – Jordi Grau 

- CYGYC BIOCON, S.L. – Maqui Nueno  

- DERYPOL, S.A. - Narcís Darnés 

- INSTVALLÉS, S.L. – Betty Pozo  

- ISP GRUP – SEGURETAT, S.L. – Sergio Ibáñez 

- LABORATORIOS CALIER, S.A. -  Tamara Díaz-Varela  

- NURIA VILA FORTUNY (KINUMA) – Nuria Vila 

- RODCAMP LOGÍSTICA, S.L.– Josep Maria Rodriguez 

- TXUS ASSISTENCIA, S.L.  – Marc Manent  

No Socis Assistents: 

- CARRETERA DE RUBÍS, S.L. – Paqui Garcia  

- COLLAK, S.A. – Alfonso Planas 

- CENTRE TÈCNIC VALLÈS (CVT) – Marina Lucanes  

 

- Staff AEP (Marcela Véliz, Laia Leiva i Talina Baca) 

Inici de la reunió: 9:35h   

Al principi de la reunió es comenta que la reunió serà gravada per tal de realitzar l’acta de 

l’Assemblea. 

Es fa una breu ronda de presentació dels Assistents.  

Benvinguda del president:  

Jordi Deumal, president de l’Associació dona la benvinguda als assistents. Recorda que 

l’Associació de Propietaris i Empresaris gestiona l’entorn del tres Polígons del municipi: Congost, 

Pla de Llerona i Ramassar. Entre els 3 Polígons, hi ha 305 activitats i actualment hi 65 empreses 

associades, amb una representem del 21% del teixit empresarial.  

Es fa menció als quatres objectius principals de l’Associació: Fer lobby, lluitar per a la millora de 

l’entorn, generar comunitat i posar en marxa projectes per a la competitivitat de les empreses.  

Es presenten dades de representativitat dels socis, gràcies a una enquesta que s’envia a les 

empreses,  s’obté obté informació de qui forma part de l’Associació, el tipus de perfil 



 

 

empresarial. Amb les dades obtingudes del 26% de la resposta dels associats, sabem que l’AEP 

aglutina a 1.188 treballadors, el 47% de les empreses estan ubicades al PI Congost, el 57% són 

propietaris de les naus, el 43% són petites empreses, i posteriorment es presenta una quadre 

amb l’any d’arribada de les activitats al municipi, on destaca l’arribada de les empreses als anys 

70, 90 i 2000.  

Què fem des de l’AEP i en què volem treballar? 

Es presenta un resum de les principals actuacions realitzades en els últims mesos, com la relació 

amb l’Ajuntament i projectes assolits com la connexió de Ronda nord, el projecte de càmeres de 

seguretat que es vol veure executat per al 2021, així com també veure certificat els Polígons com 

a Polígons de Qualitat.  

L’Associació porta desenvolupant projectes relacionats a l’energia i vol seguir treballant en 

aquesta línia per tal de veure la transformació a Polígons sostenibles. 

No es deixa de banda treballar en xarxes de col·laboració entre les empreses i es convida als 

assistents no socis a participar de l’Associació.  

Renovació de la Junta Directiva (2021 – 2023) 

Membres de la Junta Directiva donen les gràcies a Jordi Riera per la seva participació i implicació 

en els darrer anys com a membre de la Junta Directiva, era representant de l’empresa BOPLA i 

ocupava la Vicepresidència. Actualment ALPLA ha adquirit l’activitat de BOPLA i per falta de 

disponibilitat, a nivell personal i professional, Jordi Riera no pot continuar formant part de la  

composició actual. 

Alex Dude, representant de l’empresa ABRASIVOS DE ESPAÑA del Polígon Ramassar passa a 

ocupar la Vicepresidència. I Nuria Vila de l’empresa KINUMA del Polígon Pla de LLerona  passa a 

ser vocal. 

La composició de la Junta Directiva durant dos anys passa a ser la següent:  

CÀRREC POLÍGON RAÓ SOCIAL CONTACTE 

President Congost APEN CENTRE INFORMÀTIC, SL Jordi Deumal 

Vicepresident Ramassar ABRASIVOS DE ESPAÑA, SA  Alex Dude 

Secretari Congost AD MARINA AUTOMOTIVE 2017, S.L.U. Joaquim Aymerich  

Tresorer Congost DERYPOL, S.A. Narcís Darnés 

Vocal Ramassar LABORATORIO CALIER, S.A. Tamara Diaz-Varela 

Vocal Congost ISP GRUP - SEGURETAT, S.L. Sergio Ibañez 

Vocal Pla de Llerona GRUAS SAUL TORRES, S.L. Saúl Torres 

Vocal Pla de Llerona NURIA VILA FORTUNY (KINUMA) Nuria Vila  

 

Lectura i Aprovació de l’Assemblea Anterior - 12 de febrer de 2020: 

Es presenta el resum d’acords de la darrera Assemblea, on s’aprovava posar en marxa  el 

projecte de compra col·lectiva d’energia per segon any consecutiu i treballar en projectes 

d’autoconsum, en quan a comunitat: la donació a la fundació ONAT i visita a empreses dels 

Polígons, iniciant l’acció amb una visita per grups a Amazon, aquesta actuació no es va poder 

dur a terme degut a la pandèmia. Per últim es va aprovar posar en marxa un nou canal de 

comunicació, la web de l’AEP.  
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▪ El tancament de 2019 va ser positiu de 6.174,69€  

▪ El pressupost aprovat per 2020 va ser positiu de 1.045,54€  

Resum principals actuacions 2020:  

Pla de treball 2020: Actuacions realitzades vinculades a una subvenció de 2.000€ que atorga 

l’Ajuntament a l’AEP Les Franqueses. Es va incloure en el pla de Treball: campanya de 

sensibilització davant la COVID-19, projecte de compra agregada d’energia i creació de la web 

de l’Associació.  

Entorn:  

▪ Certificat Polígons de Qualitat: Des de l’AEP es vol donar suport a l’Ajuntament per tal 

de que treballin amb la finalitat de certificar el Polígons. Hi ha cinc àrees que s’auditen, 

des de les infraestructures, serveis, fins a les actuacions de comunitat. L’AEP és una 

entitat dinamitzadora i la finalitat és comprometre a l’Ajuntament per tal d’invertir en 

l’entorn industrial.  

▪ Connexió Ronda Nord: Es va aconseguir que l’octubre de 2020 la connexió de la Ronda 

Nord estigués operativa. Va ser de les primeres accions que va demanar l’Associació que 

s’executessin al 2017. Ara s’està treballant per aconseguir que es redueixi la velocitat 

del C/ Ribera del Congost.  

▪ Seguiment instàncies: Es presenta resum d’instàncies gestionades al 2020 i 2021 amb 

temàtiques relacionades amb la neteja, desbrossament, seguretat, entre altres 

sol·licituds d’empreses, i es recorda que si tenen algun incident, poden enviar les seves 

queixes o propostes de millora a través del correu de l’AEP o  per la web amb la finalitat 

de gestionar-les com a instàncies o traslladar-les en reunions amb l’Ajuntament.  

Projectes 2020: 

Segona Convocatòria Compra Agregada d’energia  

L’objectiu del projecte es sensibilitzar a les empreses per tal de sumar el consum elèctric i així 

obtenir un estalvi a través d’una procés de licitació transparent. En el procés es defineix un preu 

de sortida a la baixa segons el preu del mercat i un tipus d’energia 100% verda (energia 

renovable). Aquest projecte es posa en marxa per segon any consecutiu i s’incrementa la 

participació per part dels socis. El projecte es tanca a dos any, fins al 30 de juny de 2022.  

▪ Estalvi mig aconseguit del 28% i com a comercialitzadora guanyadora Estabanell 

Energia. 10% millor que en la licitació de 2019 amb Aldro Energia.  

▪ S’inclouen en el projecte 48 CUPs que representen a 14 empreses sòcies  

▪ Consum agregat de 3.84 GWh (2020) vs. 0.6GWh (2019) 

▪ ODS 2030: Estalvi d’emissions de CO2 en 2 anys: 1.191,80 tones  

Tancament econòmic 2020:  

▪ Resultat positiu de 2.150,83€  

▪ Patrimoni de l’Associació a 31 de desembre de 2020: 16.978,79€  

▪ Cartera de deutors, reclamat a 2021  

 

 



 

 

Actuacions 2021  

▪ Associacionisme: Incrementar la massa crítica, passar de 21% de representativitat al 

28%. Com a mínim tancar l’any sent 71 empreses sòcies.  

Es presenta llistat de les darreres reunions telemàtiques amb empreses de Polígons. De 

les darreres altes de 2021 són: ABESTHOS GESTION DESAMIANTADOS de Congost i 

ARQUIVET de Pla de Llerona.  

Des de l’AEP s’estan actualitzant les dades de direcció i gerència de les empreses 

ubicades als Polígons per tal de tancar reunions amb ells. Actualment es compta amb 47 

documents de protecció de dades per enviar informació a les empreses.  

 

▪ Entorn:  

o Certificació Polígons de Qualitat: Sol·licitar reunió amb Promoció econòmica  

o Càmeres lectores de matrícules: Sol·licitar reunió amb Alcaldia i promoció 

econòmica. Instal·lació càmeres entrades i sortides de Polígons. Seguiment des 

de 2017.  

o Connexió Gual Cal Forcaire: Millora de la connexió, pròximes actuacions 

d’asfaltat, zona per vianants no per a trànsit de vehicles.  

o Seguiment instàncies: Manteniment infraestructures, velocitat Ribera del 

Congost, papereres a Congost (zones enjardinades) 

Es presenta resum de les demandes de les empreses per Polígons: destaca 

entre elles el tema de les males olors al PI Congost, neteja del torrent de 

Valldoriolf i sobre balança fiscal, es pregunten les empreses si podem accedir a 

bonificacions en impostos si treballem en projectes d’energia fotovoltaica.  

o Seguiment i participació de la Comissió Llerona: olors i contaminació acústica.  

 

▪ Comunitat: 

o Directori de socis amb descomptes i promocions dels serveis per a altres 

empreses associades  

o Actualització de de la web de l’AEP 

o Promoció del teixit empresarial per Web i butlletins (mini reportatges, serveis, 

etc.) 

o Butlletí/revista semestral física per distribuir a empreses no sòcies, centre de 

serveis. 

▪ Disseny, maquetació, edició i redacció de contingut amb periodicitat 

semestral. Impressió 400 exemplars: 1.250€ + IVA.  

▪ Primera Edició posterior a Assemblea General 2021 

o Presència en premsa local  

o Webinars relacionats a energia com Autoconsum,  canvi del peatge a partir de 

l’1 de juny. I webinars relacionats a seguretat  

 

▪ Projecte 2021: Gestor Energètic Compartit:  

Objectiu del projecte com a prova pilot: seguir treballant per aconseguir uns Poligons 

sostenibles. El primer pas és crear un consorci per desenvolupar projectes d’energia 

fotovoltaica i posar en marxa una comunitat energètica. 
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En col·laboració amb Energèstic, s’ha fet un estudi de 5 cobres de càrrega on es 

consumeix energia entres les 6h i les 14h, a l’agost no hi ha activitat, lo qual podria 

abonar-se com a excedent.  Per aquest motiu convidem a la resta d’empreses a 

autoritzar que puguem estudiar el seu consum i veure la viabilitat de posar en marxa 

un projecte d’autoconsum.   

Es recorda a les empreses que tot l’assessorament relacionat a temes d’energia poden 

traslladar a l’Associació, gràcies a que es compta amb el servei d’Energestic, una 

enginyeria que valida de la manera més transparent els estudis que puguin tenir les 

empreses.  

 

▪ Relació Ajuntament: Demanda de la inversió en els Polígons, pròximes reunions. Pla de 

Treball 2021: relacionat a les demandes de les empreses.  

 

Tancar reunió ajuntament Alcaldia i Promoció Econòmica: 

o Situació Certificació de Polígons de Qualitat: Crear una Taula de Treball per 

començar a treballar en cada punt de la certificació, lo qual porta implícit la 

inversió als Polígons. I sol·licitar la certificació al menys d’un Polígon per a 2022  

o Generar un document amb comparativa municipis i bonificacions, sobretot 

relacionats a la inversió en projectes d’autoconsum,   

o Seguiment projecte càmeres lectores de matrícules: aprovació de pressupost, 

seguiment del projectes executiu 

o Seguiment actuacions al Gual Cal Forcaire 

o Neteja del Torrent de Valldoriolf (a banda l’AEP investigarà com es gestiona la 

neteja en Granollers)  

Tancar reunió ajuntament amb Regidoria d’Hisenda: 

o Per participar de la Comissió de treball relacionada al tema BEFESA  

 

▪ Pressupost 2021:  

S’aprova un pressupost de 2021 positiu de 173,54€ tenint en compte un increment de 

8 socis a 2021 i la subvenció de l’Ajuntament de 2.000€. Les despeses de l’AEP estan 

relacionades al Forfait de dinamització, despeses bancàries, protecció de dades, 

despeses relacionades a la web, relacionats a projectes i finalment l’IVA no deduïble.  

 

 

Finalitza la reunió a les 11:00h. 

 
 
 
 


