
_________________________

AEPIC compta ja amb

60 socis.



MILLORA DEL POLÍGON 
Projecte de millora i modernització 
del Polígon Industrial Les Comes

Inversió:

- 1ra. Fase:  2.000.000€ (2millons d’€)  Duració 

de les obres 10 mesos aprox. 

* Es prioritzarà l’enllumenat i la senyalització. 

* S'instal·laran LEDS (s’alliberarà potència)

* Creació més places d’aparcament i canvi a sentit 

únic dels C/Alemanya i Gran Bretanya.

- 2na. Fase  Duració de les obres 5-6 anys vista

* S’ eliminen el 50% d’ arbres del Polígon 

* Tots els carrers tindran carril bici

* Es guanyen 400 places d’ aparcament 



 L’Aprovació d’ aquesta subvenció ha vingut 
donada gràcies a que l’AEPIC ha fet una 
aportació  de 10.000€.

 Des de l’Ajuntament ens van  informar que 
s’havien reduït dos carrers en aquesta primera 
fase que són el C. Itàlia i el C Luxemburg, i que 
s’adjudicaran mes endavant.

 A principis del 2020 convocarem una reunió 
amb l’Ajuntament per tal que ens expliquin:

* L’estat de les obres

* Fases d’execució del projecte





SEGURETAT
De moment només 20 empreses han mostrat el seu interès. 



DIFERENTS GESTIONS per la 
competitivitat de l’empresariat  

 Microtalls Juntament amb 
l’UEA s’han fet gestions per 
solucionar el tema.

 Problemàtica de gir al C/Itàlia. 
 Gestions amb l’ajuntament.





ECONOMIA CIRCULAR 
Participació en la taula de treball Anoia Circular de la UEA 

• TAULA AEPIC  Generar projectes i sinergies al costat dels 
experts.

• CAMPANYA CONTENIDORS. 

• WEB MERCAT INTERCANVI  l’UEA està creant una web 
sobre mercat d’intercanvis/ reaprofitament de productes 
que ja no utilitzem i que poden ser útils per altres empreses 
associades a l’AEPIC.

 Inicialment disponible per AEPIC

 Disponible a principis del 2020.

 Donat l’interès, possiblement a la llarga s’estengui a          

nivell comarcal. 

També s’emetrà un butlletí mensual amb noticies circulars.



Altres temes que estem 
treballant  i que tindran 
continuïtat el 2020

 Depuradora: Hem realitzat diverses reunions per 
analitzar la possibilitat de fer una canalització de residus 
industrials  fins la depuradora dels curtidors. 

 Deixalleria: S’ha demanat que la deixalleria es pugui 
utilitzar puntualment per les empreses.

 Pàrquing  de camions : S’està treballant perquè hi 
pugui haver un pàrquing  de camions al Polígon que 
podria ser de zona blanca.

 Pàgina web nova AEPIC:   www.aepic.org/





ACCIONS 2019-2020
 Contractació d’una persona (principis de 2020) 

Accions de prospecció porta a porta:

- Recollirà les necessitats.

- Propostes i qüestions, (depuradora, seguretat, etc...)

 Creixement entitat – APEU’S

 Seguiment MILLORA DEL POLÍGON  Pla de Modernització del Polígon Industrial Les Comes 

 Seguretat 

 Economia circular : 

Web Mercat d’Intercanvi

 Participació en el projecte economia circular de la UEA. Reunions amb AEPIC per valorar quines 
possibilitats. 

 Projecte de gestió de la resta pendent de l’Ajuntament subvenció. 

Concurs d’economia circular a les escoles i 

vincular-ho a una scrapshop.



Moltes
gràcies!

Igualada, 19/12/2019


