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L’Ajuntament i la nova junta d’ASEMCA es reuneixen per traçar
línies de treball conjuntes

Divendres 5 d'octubre de 2018

La junta de l’Associació d’Empresaris de Castellar del Vallès (ASEMCA), que
recentment ha renovat els seus càrrecs, es va reunir ahir dijous, 4 d’octubre, amb la
regidora de Dinamització Econòmica, Anna Marmol, i tècnics de la mateixa
regidoria. La trobada entre l’entitat, presidida per Jordi Batet, i Ajuntament va servir
per traçar línies de treball conjunt en l’àmbit del suport a les empreses del municipi i
el desenvolupament empresarial.

En aquest sentit, es va establir el compromís municipal d’oferir un ajut econòmic
per dinamitzar i potenciar l’ASEMCA entre les empreses de la vila, amb l’objectiu
que el màxim d’empreses representin l’entitat en el desenvolupament de polítiques
econòmiques.

Per la seva banda, l’associació ha pres el compromís de participar activament de
projectes com ara el que té per objectiu modernitzar i fer més competitius els
polígons industrials de la vila.

Finalment, a la trobada d’ahir també es va informar que l'Ajuntament té previst un
conjunt d'actuacions de millora dels polígons industrials centrades en aspectes de
neteja, manteniment i reparació de paviments i de l’enllumenat.

Per anar treballant i desenvolupant totes aquestes propostes, està prevista la creació
d'una comissió de seguiment que estarà formada per representants de l'Ajuntament i
de l’associació.

La nova junta directiva d’ASEMCA està formada per:

Jordi Batet Sancliment (president), de Digiproces SA
Josep M. Farrés Llonch (vicepresident), de Fainfa Vallès SL
Joaquim Sesé Cortes (secretari), de Corgrap SA
David Paris Ortega (tresorer), de Quick Solution Sabadell SL
Joan Antoni Fernandez Valdivia (vocal), de CRM Consultors Castellar SL
Rubén Bataller Berdun (vocal), de Prodec Equipos de Envasado SAU
David Batet Sancliment (vocal), de S.A.Sistel
Juan Fernandez (vocal), de J. Fernández Planchistería Industrial SL
Maite de Bruijn (vocal), de Fredcolor SA
Jordi Casamada (vocal), d’Accent Advances Systems SLU
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