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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AGRUPACIÓ D’INDUSTRIALS DEL 
BAIX VALLÈS DEL 2021 

 
 
Dijous, 13 d´octubre de 2021 
 
Primera convocatòria a les 12:15 hores. 
 
Segona convocatòria a les 13:15 hores. (Es prega assisteixin directament a 
aquesta hora). 
 
Lloc: CELLER DE CAN RODA, de SANTA MARIA DE MARTORELLES, Carretera 
BV-5006.  
 
     
ORDRE DEL DIA: 
 
1er.-  Aprovació dels comptes de l'Agrupació d’Industrials del Baix Vallès 
corresponent a l'exercici de 2020, que van ser aprovades provisionalment pel 
Consell en la seva reunió en data 27 de maig de 2021. S'adjunta resum de les 
mateixes i els seus justificants queden a la disposició dels associats, en la 
Secretaria de l'Agrupació, i seran remesos detalls comptables al domicili dels qui 
ho sol·licitin. Adjuntem IC 2181 . 
 
2on.- Aprovació del pressupost del present exercici, que va ser aprovat 
provisionalment pel Consell en data 19 de novembre de 2020. Adjuntem la 
documentació pertinent.(I.C. Nº 2175) 
 
3r.-   Renovació de càrrecs dels membres de la Junta Directiva, per expiració dels 
nomenaments dels representants de : 
 
- Fills de Moretó S.A. (Sr. Joan Moretó Reventós) 
- Fainsa S.A. (Sr. Jordi Junquera Torrent)  
 
4rt.- Convertir en préstec participatiu el préstec de l´ Agrupació d´Industrials del 
Baix Vallès ha realizat desde 2012 a Actividades Formativas Empresariales del 
Vallés S.L. que ascendeix a 24.575 euros.   
 
5è.- Acordar en el seu cas, que l´ AIBV impulsi la iniciativa de constituir APEUs de 
conformitat el que estableix la llei 15/2020 del 22 de desembre al polígon de Sant Fost, 
Can Prat Sud, Can Prad Nord, Can Magarola i polígon Sector Auropista de Parets: 
 
 
6è.-  Precs i preguntes. 
 

Sant Fost de Campsentelles, a  6 de setembre 2021 
 

NOTA.-  Preguem a els que estiguin interessats a presentar la seva candidatura per a la 
renovació de càrrecs de la Junta Directiva es posin en contacte amb la Secretaria. 


