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Hem arribat a la fi de la present legislatura amb la majoria d’objectius assolits. A l’inici
d’aquest mandat ens vam proposar, com a principal prioritat, adequar la Cambra a les
necessitats actuals de la nostra societat i a les demandes del conjunt d’industrials i
comerciants de la demarcació, i sincerament crec que hem aconseguit aquest propòsit. La
Cambra està en el lloc que li pertoca.

En la Memòria que teniu a les vostres mans, corresponent a l’exercici 2001, podeu
trobar detallades les principals activitats i serveis que s’han continuat desplegant, que
obeeixen a les directrius fixades pel Comitè Executiu i pel Ple de la corporació i que s’han
aplicat des del mes de juny de l’any 1998 que va ser quan vam accedir a les responsabilitats
polítiques de la Cambra.

I tanquem aquest mandat amb la consecució de l’ISO-9001:versió 2000 per a la nostra
línia de formació, que ens ha estat concedida recentment pel Laboratori General d’Assaig i
Investigació (LGAI) de la Generalitat i que avala la qualitat de les més de 165 activitats
formatives anuals que realitzem i en les quals hi participen una mitjana anual aproximada de
3.500 alumnes.

Aquesta certificació de qualitat ens anima a continuar treballant en el futur per tal de
millorar dia a dia les nostres prestacions i serveis al conjunt d’electors de la Cambra i enfortir
les relacions amb el teixit associatiu i institucional del conjunt de la demarcació, del qual
formen part més de 33.000 empreses repartides en 12 municipis.

L’activitat de la Cambra al llarg de l’any passat ha mantingut els nivells de creixement
que s’han registrat  en exercicis anteriors. En aquest sentit destaquen més de 12.000 certificats
d’origen tramitats, més de 5.000 consultes, més de 400 serveis i prop d’un miler d’assessories
realitzades.

Entre els serveis més significatius que hem continuat desenvolupant des de la Cambra
destaquen la legalització de documents en comerç exterior, la tramitació del segellament
de llibres de comptabilitat mercantil, el servei integral d’informació en comerç exterior, la
informació de noves empreses constituïdes, el programa sobre “benchmarking”, la guia de
tràmits mediambientals, la consultoria industrial i mediambiental, la recuperació de l’IVA, les
patents i les marques, els grups d’exportació, les Beques Cambra....

Així mateix hem consolidat el desplegament territorial de la Cambra amb la inauguració
de la nova oficina de serveis a Montcada i Reixac, que s’incorpora a les existents fins ara en
els municipis de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Palau-solità i Plegamans. Precisament
en aquestes oficines de serveis s’ha detectat un increment progressiu de consultes i una
demanda de serveis per part de les indústries i establiments comercials situats en els
municipis respectius.

Aquesta intensa activitat l’hem pogut fer amb una gestió eficaç i responsable, que ens
ha permès incrementar considerablement els ingressos, -no solament pel cobrament de les
quotes, sinó també per la facturació dels serveis-, mantenir l’equilibri financer i augmentar el
pressupost de la Cambra fins a un 83% en aquests quatre anys i situar-lo en el segon de
Catalunya després del de la Cambra de Barcelona.

D’altra banda, la Cambra s’ha implicat de forma decidida en tot allò que preocupa i
interessa el conjunt de la ciutat. Per això ens hem posicionat i hem fet pública la nostra
postura en temes de gran importància ciutadana com el TGV, el Pla director de l’aeroport,
els peatges, les infraestructures, i el Pla d’ordenació  urbanística del Sabadell del segle XXI.

La Cambra ha exercit de lobby i de líder de les entitats econòmiques de la ciutat .

Amb la vista als propers quatre anys, ens disposem a mantenir aquesta mateixa línia
de treball, enfortint i potenciant els serveis que hem creat en aquest darrer quadrienni i
iniciant-ne d’altres d’acord amb les noves necessitats empresarials.

Però els dos grans temes que ens hem proposat són la finestreta única i la nova seu
de la Cambra de Comerç de Sabadell que es construirà en el sector Gran Via Digital.

 Hem cobert una etapa i ens disposem a iniciar-ne una altra amb renovades il·lusions
i amb la confiança que dóna haver fet les coses com calia fer-les i haver establert els
fonaments necessaris per continuar impulsant la Cambra, oferint cada dia millors serveis al
conjunt dels nostres empresaris.

Antoni Peñarroya i Trench

President de la Cambra de Comerç de Sabadell

1. presentació
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1. BADIA DEL VALLÈS

2. BARBERÀ DEL VALLÈS

3. CASTELLAR DEL VALLÈS

4. CERDANYOLA DEL VALLÈS

5. MONTCADA I REIXAC

6. PALAU-SOLITÀ I  PLEGAMANS

7. POLINYÀ

8. RIPOLLET

9. SABADELL

10. SANT QUIRZE DEL VALLÈS

11. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

12. SENTMENAT

3. àmbit territorial

DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA
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4.1. ÒRGANS DE GOVERN

4.1.1. PLE

Grup 1.
Indústries extractives no
metàl·liques, petroli, energia i aigua

Categoria única
ENHER, SA, representada pel Sr. Joan
Garrido i Serrano

Grup 2.
Extracció i producció de metalls,
productes metàl·lics, maquinària,
equips i material de transport

Categoria 1
Productes metàl·lics, llevat
maquinària i equips
PHOTO PLASTIC, SA, representada
pel Sr. Antoni Peñarroya i Trench

TALLERES AUXILIARES DE
ESTAMPACIONES, SA, representada
pel Sr. Ramon Alberich i Ferrer

UTILLAJES BOY, SA, representada
pel Sr. Francesc Aluju i Ferrer

Categoria 2
Construcció de maquinària, equips
mecànics i material de transport
LÖDIGE ESPAÑA, SA, representada
pel Sr. Holger Ulf Petri

TALLERES CATO, SA, representada
pel Sr. Joan Clofent i Torrellas

Categoria 3
Extracció de minerals metàl·lics,
metal·lúrgia, fabricació de màquines
d’oficina i equips informàtics,
fabricació de maquinària i material
elèctric, materials electrònics i
aparells de ràdio, TV i comunicació;
equips i instruments medicoquirúrgics
i de precisió.
ISOTUBI, SL, representada per la
Sra. Meritxell Arnedo i Santamaria

Grup 3.
Indústries tèxtils, confecció, cuir i
calçat

Categoria 1
Indústries tèxtils
ARTEXTIL, SA, representada pel

Sr. Francesc Garcia-Planas i Marcet

GRAU, SA, representada pel
Sr. Andreu Grau i Bedós

Categoria 2
Indústries de la confecció, de la
pelleteria, cuir, marroquineria,
basteria, talabarderia i sabateria
JUAN SERRA I GRAUPERA, SA, repre-
sentada pel Sr. Guillem Soler i Duffour

Grup 4.
Indústries del paper, arts gràfiques
i suports enregistrats

Categoria única
BUSQUETS GRUART, SA, representa-
da pel Sr. Pere Busquets i Artigas

Grup 5.
Indústries químiques, cautxú i plàstic

Categoria 1
Indústries químiques
PINTURAS HEMPEL, SA,  representa-
da  pel Sr. Francesc Clusella i Luque

Categoria 2
Fabricació de productes de cautxú,
matèries plàstiques i reciclatge
DIS-ART, SL, representada pel
Sr. Lluís Marqués i Villacampa

PERFILS TÈCNICS, SA, representada
pel Sr. Antonio Sánchez i López

Grup 6.
Fusta, suro i altres manufactures

Categoria única
VALLDEPERAS MACARULLA, MIQUEL

Grup 7.
Indústries de l’alimentació,
begudes i tabac

Categoria única
MAS AVÍCOLA, SA, representada pel
Sr. Carles Mas i Codina

Grup  8.
Construcció

Categoria 1
Preparació d’obres i construcció en
general d’immobles i obres
d’enginyeria civil

4. organització
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4. organització

CONSTRUCCIONES REDÓS, SA,
representada pel Sr. Ramon Palau i Sol

Categoria 2
Instal·lacions d’edificis i obres
AUGUST SERRA FERRER, SL, repre-
sentada pel Sr. August Serra i Ferrer

Categoria 3
Acabament d’edificis i obres; lloguer
d’equips de construcció o demolició
amb operari
PINTURAS TORRA, SL, representada
pel Sr. Francesc Font i Farrés

Grup 9.
Comerç i reparacions

Categoria 1
Venda, manteniment i reparació de
vehicles de motor
MOTORES AUTOMÓVILES Y VEHICU-
LOS INDUSTRIALES, SA, representa-
da pel Sr. Agustí Garcia i Rubies

Categoria 2
Comerç a l’engròs i intermediaris
llevat de vehicles de motor
MATERIAL SANITARIO DOMEDEL, SA,
representada pel Sr. Joan Gallego i Salas

Categoria 3
Comerç al detall en establiments no
especialitzats
BUTSA, SA,  representada pel
Sr. Antoni Maria Brunet i Berch

Categoria 4
Comerç d’aliments, begudes i tabac en
establiments especialitzats; comerç al
detall de productes farmacèutics,
articles mèdics i de bellesa i higiene.
EL BON REBOST, SL, representada
pel Sr. Lluís Canudas i Mas

Categoria 5
Altres tipus de comerç al detall
d’articles nous en establiments
especialitzats; comerç al detall fora
d’establiment i reparació d’efectes
personals i estris domèstics.
LEIVA SÁNCHEZ, JOAN
LLIBRERIA I JOGUINES EL PI, SL,
representada pel Sr. Amado Figuera i
Lobato.

Grup 10.
Hoteleria
Categoria única
FLAQUÉ CAROL, JOAN

Grup 11.
Transports, emmagatzematge i
comunicacions

Categoria única
BARDET, SA,  representada pel
Sr. Lluís Bardet i Tello

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE
ALMACENAJES, SA, representada
pel Sr. Joan Oliva i Santín

Grup 12.
Mediació financera

Categoria única
BANC SABADELL, SA, representada
pel Sr. Joaquim Badia i Casas

BUSQUETS ASSESSORS, CORREDU-
RIA D’ASSEGURANCES, SL, represen-
tada pel Sr. Jaume Busquets i Folch

Grup 13.
Activitats immobiliàries, lloguers i
serveis empresarials

Categoria 1
Activitats immobiliàries i lloguers;
activitats informàtiques
GESFINVER SERVICIOS 3, SL, represen-
tada pel Sr. Salvador Palomo i Torres

Categoria 2
Recerca, desenvolupament, i altres
serveis empresarials
EUROPROJECT, SA, representada
pel Sr. Jordi Sabater i Codina

Grup 14.
Altres serveis destinats a la venda

Categoria 1
Activitats de sanejament públic,
activitats associatives, activitats
diverses de serveis personals, llars
que ocupen personal domèstic
GÓMEZ GONZÁLEZ, MANUEL (fins al
23.09.99), després vacant

Categoria 2
Activitats recreatives, culturals i
esportives



14

m
em

òr
ia

 2
00

1

4. organització

4.1.2. COMITÈ EXECUTIU

Equip executiu

ASSOCIACIÓ COMARCAL DE CON-
FITERS I PASTISSERS DE SABADELL
I COMARCA, representada pel Sr.
Pere Sanfeliu i Gili.

MULTICINES BARICENTRO, SA,
representada pel Sr. Lluís Casanovas
i Garriga

Representants de les organitzacions
empresarials:
Sr. Josep Argemí i Santamaria
Sr. Josep Casas i Bedós
Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
Sr. Josep Manuel López i Beltrán
Sr. Jordi Macarulla i Bombardó

Vocals consultors:
Sr. Pere Monras i Viñas
Corporació Sanitària Parc Taulí

Sr. Jordi López i Enrique
President del Col·legi d’Agents
Comercials

Sra. Marta Fernández i Gimeno
Presidenta de la Jove Cambra de
Sabadell

Secretari general en funcions:
Sr. Eduard Borràs i Finestres

Director gerent:
Sr. Jaume Bercial i Casbas

És l’òrgan permanent de gestió,
administració i proposta de la Cambra.

Composició:
President
Antoni Peñarroya i Trench

Vicepresident 1r
Andreu Grau i Bedós

Vicepresident 2n
Jaume Busquets i Folch

Tresorer
Joaquim Badia i Casas

Vocals
- Ramon Alberich i Ferrer
- Francesc Aluju i Ferrer, assessor

presidència
- Antoni M. Brunet i Berch
- Francesc Clusella i Luque
- Francesc Garcia-Planas i Marcet
- Joan Leiva i Sánchez
- Salvador Palomo i Torres

Director gerent
Jaume Bercial i Casbas

Secretari general en funcions
Eduard Borràs i Finestres
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4.2. ÒRGANS CONSULTIUS

4.2.1. COMISSIONS

CONSULTIVES

Comissió d’Indústria
S’encarrega de totes les qüestions

relacionades amb el camp de la

indústria i els serveis, especialment

amb el desenvolupament econòmic,

el finançament, la integració i la

localització industrial i les necessitats

i els problemes de les empreses. Així

mateix s'ocupa de les qüestions

relacionades amb la propietat

industrial, el disseny, la qualitat, i la

fiscalitat. Té la funció de formar de

manera contínua en totes les àrees

de l'empresa.

S'ocupa també de la promoció

industrial de l'àrea, de la promoció

de l'empresa i de l'empresari i facilita
contactes estatals d’interès.

President:
Ramon Alberich i Ferrer

Vicepresident:
Josep Casas i Bedós

Vocals:
- Pere Busquets i Artigas
- Agustí Garcia i Rubies
- Joan Garrido i Serrano
- José Manuel López i Beltrán
- August Serra i Ferrer
- Miquel Valldeperas i Macarulla

Assessors:
- Pere Alavedra i Ribot
- Jordi Font i Renom
- Xavier López i Luján
- Gabriel Torras i Balcell

Secretari Tècnic:
Joan Valls i Mas

4. organització

Comissió de Comerç Interior i
Turisme
Tracta els temes de distribució
comercial, majorista i minorista, amb
els objectius fonamentals de recollir
la problemàtica de cada sector i
d'ajudar a trobar les solucions més
adequades per promocionar el
comerç i els serveis en general,
assessorar l’empresari comercial en
els temes que l'afecten i procurar-li
les eines necessàries per al seu
reciclatge mitjançant conferències,
cursos, visites, etc.

President:
Antoni M. Brunet i Berch

Vicepresident:
Lluís Canudas i Mas

Vocals:
- Lluís Bardet i Tello
- Lluís Casanovas i Garriga
- Francesc Fayos i Basaganyes
- Joan Flaqué i Carol
- Amado Figuera i Lobato
- Joan Gallego i Salas
- Pere García Conejos

(des de maig de 2000)
- Joan Leiva i Sanchez
- Carles Mas i Codina
- Pere Sanfeliu i Gili

Assessors:
- Lluís Agustí i Enriquez
- Miquel Gumí i Masclans
- Josep Llobet i Bach
- Josep Milà i Masoliver
- Carles Montesinos i Casas
- Joan Nicolau i Prat
- Francesca Sanmartí i Virgili

Secretari Tècnic:
Manel Amado i Martí
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4. organització

Comissió de Comerç Exterior
Tracta tots els temes de comer
exterior, especialment pel que fa al
foment i ajuda a la
internacionalització, acords
comercials, tràmits duaners,
aranzels, accions de promoció a
l’exterior (missions comercials, fires,
exposicions de catàlegs, etc.),
formació en comerç exterior,
assistència tècnica, contactes amb
oficines comercials, cambres de
comerç i organismes internacionals.

President:
Francesc Garcia-Planas i Marcet

Vicepresident:
Guillem Soler i Duffour

Vocals:
- Meritxell Arnedo i Santamaria
- Pere Busquets i Artigas
- Joan Clofent i Torrellas
- Jordi Macarulla i Bombardó
- Holger Ulf Petri

Assessors:
- Montserrat Camp i Gutiérrez
- Josep Font i Cutrina
- Jordi López i Enrique
- Lluís Polo i Bettonica
- Josep Salomó i Sánchez
- Joan Seró i Guiamet
- Joan Tasias i Margenat
- Gabriel Torras i Balcell

(fins el 16.10.2001)
- Josep M. Campanera

(a partir del 17.10.2001)
- Albert Ventura i Salvà

Secretària Tècnica:
Trinitat Rodríguez i Martínez

Comissió d’Urbanisme i
Transports
Tracta tots aquells temes relacionats
amb l’ordenació urbanística. La
planificació  territorial i l’ordenació de
les infraestructures, les qüestions
relacionades amb el transport (tant
de viatgers com de mercaderies) i
els serveis de comunicació són uns
dels principals objectes d’estudi per
part d’aquesta Comissió.

President:
Salvador Palomo i Torres

Vicepresident:
Joan Leiva i Sànchez

Vocals:
- Josep Argemí i Santamaria
- Lluís Bardet i Tello
- Francesc Font i Farrés
- Carles Mas i Codina
- Joan Oliva i Santín
- Ramon Palau i Sol
- Jordi Sabater i Codina

Assessors:
- Marc Batlle i Santasuana
- José Fernández i Sedano
- Antonio Muñoz i Ventas
- Joan Seró i Guiamet
- Ferran Torrents i Garcia

Secretària Tècnica:
Ester Gatell i Poch
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4. organització

Comissió de Medi Ambient
Tracta les qüestions relacionades
amb el camp del medi ambient,
especialment en tot allò que afecta
els problemes que tenen les
empreses per complir amb els
requisits mediambientals imposats
per la legislació vigent. Així mateix,
s’ocupa de les qüestions
relacionades amb els gestors de
residus autoritzats, els transportistes
de residus i la minimització, valoració
i reutilització dels residus. També
s’ocupa de promocionar serveis
mediambientals  i de realitzar
formació mediambiental.

President:
Francesc Clusella i Luque

Vicepresident:
Lluís Marquès i Villacampa

Vocals:

- Josep Argemí i Santamaria
- Josep Manuel López Beltran
- Carles Mas i Codina
- Ramon Palau i Sol
- Antonio Sanchez i López
- Holger Ulf Petri
- Jordi Sabater i Codina

Assessors:
- Lluís Alier i Oriach
- Joan Seró i Guiamet
- Josep Maria Velascos

Secretària Tècnica:
Núria del Pozo i Estop

Sala del ple
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4. organització

4.3. ORGANIGRAMES

ORGANIGRAMA REPRESENTATIU

PRESIDENT
Antoni Peñarroya

PLE

COMITÈ EXECUTIU

COMISSIÓ INDÚSTRIA

COMISSIÓ COMERÇ INTERIOR
I TURISME

COMISSIÓ MEDI AMBIENT

COMISSIÓ COMERÇ EXTERIOR

COMISSIÓ URBANISME
I TRANSPORTS

SECRETÀRIA DE PRESIDÈNCIA
Mª Victòria Noguera

SECRETARI GENERAL
EN FUNCIONS
Eduard Borràs
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Cos administratiu
M. Carbonell, B. Colomo

S. Olcina, I. Portillo

Cap Assessoria Urbanisme
i Transports
Ester Gatell

Cap Promoció i Assessoria
Comerç Interior
Manel Amado

Cap Promoció
Comerç Exterior
Vicenç Vicente

Cap Assessoria Comerç
Exterior

Trinitat Rodríguez

Cap Noves empreses
i M. Ambient

Núria del Pozo

Cap de Sistemes de Documentació
Amàlia Quera

Cos administratiu
A. Capdevila, X. Vigil,

O. Andreu, S. Rabassó
E. de Santiago

Euro Info Centre

Oficines de Serveis:
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Montcada i Reixac

Palau-solità i Plegamans

Logística
Ramon Arasanz

Recepció i Centraleta
Maria Fernández

Cap Caixa
Nati Paredes

Cap Informàtica
Alfred Serrano
Toni Serrano

Dtor. Assessoria, Promoció i Formació
Joan Valls

Dtra. Informació i Serveis Empresarials
Ester Raventós

Dtra. Administració, Finances i RH
Fina Castells

Estudis
Josep Milà

Comunicació
Ramon Clivillé

DIRECTOR GERENT
Jaume Bercial

Secretària de Direcció
Sílvia Martínez

Cap Màrqueting i Programes Empresa
Mònica Espinós

Assessors Comercials
Anna Aner

Miquel Pijuan

Controller
Marta Guillem

Qualitat
Joan Valls

Berta Colomo

Oficina a Shanghai
Marc Sabaté

4. organització

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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4.4.  PERSONAL TÈCNIC

Director gerent
Jaume Bercial i Casbas

Secretari  general en funcions
Eduard Borràs i Finestres

Assessoria, Promoció i
Formació
Director

Joan Valls i Mas

Informació i Serveis
Empresarials
Directora

Ester Raventós i Canet

Administració i Finances i RH
Directora

Josefina Castells i Mañosa

Assessoria de Comerç Exterior
Cap

Trinitat Rodríguez i Martínez

Assessoria d’Urbanisme i
Transports
Cap

Ester Gatell i Poch

Caixa
Cap

Nativitat Paredes i Gonzalo

Controller
Marta Guillem i Ortega

Gabinet de Comunicació
Cap

Ramon Clivillé i Quintana

Gabinet d’Estudis
Cap

Josep Milà i Masoliver

Informàtica
Cap

Alfred Serrano i Castillo

Màrqueting i Programes
Empresa
Cap

Mònica Espinós i Saiz

Assessors Comercials
Anna Aner i Piqué

Miquel Pijuan i Serrabasa

Noves Empreses i Medi Ambient
Cap

Núria del Pozo i Estop

Promoció Comerç Exterior
Cap

Vicenç Vicente i Juanola

Promoció i Assessoria de
Comerç Interior
Cap

Manel Amado i Martí

Qualitat
Representant de la direcció

Joan Valls i Mas

Responsable d’assegurament de la

qualitat

Berta Colomo i Casañé

Sistemes de Documentació
Cap

Rebeca García i Palomeque

(fins el 6 de juny de 2001)

Amàlia Quera i Carbona

(des del 20 d’agost de 2001)

4. organització
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4. organització

4.7. PERSONAL LOGÍSTIC

Ramon Arasanz i Cadafalch

4.6. PERSONAL BECARI

- Trinidad Castro Saez

(novembre 2000/febrer 2001 -

300 hores)

EPPA - Escola de pràctica

profesional de l’advocacia

- Elisabet Guitart Bascuñana

(març/maig 2001 - 300 hores)

EPPA - Escola de pràctica

profesional de l’advocacia

- Jordi Pérez Llusà

(abril/maig 2001 - 120 hores)

Diplomatura de Relacions

Laborals -Facultat de Dret

- Diana Aguirre Moral

(desembre 2001/febrer 2002 -

250 hores)

Diplomatura de Biblioteconomia i

Documentació - Facultat de

Biblioteconomia i Documentació)

- Ma. Teresa Gonzalez Suarez

(juny/setembre 2001 - 310 hores)

Cicles formatius - Conveni

col·laboració formació pràctica

en centres de treball

- Marie France Altenhoven

(novembre 2001/febrer 2002 -

500 hores)

Programa Eurodissea (Conveni

de pràctiques) - Generalitat de

Catalunya

4.5. PERSONAL ADMINISTRATIU

- Olga Andreu i Martínez

- Anna M. Capdevila i Rivera

- Marta Carbonell i Pastor

- Berta Colomo i Casañé

- Maria Fernández i Garcia

- Sílvia Martínez i Garcia

- M. Victòria Noguera i Rocamora

- Susagna Olcina i Gonzàlez

- Iolanda Portillo i Martínez

- Sílvia Rabassó i Magem

- Eva de Santiago i Arisa

- Toni Serrano i Suárez

- Xavier Vigil i Escanciano
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OFICINA DE SERVEIS A CASTELLAR
DEL VALLÈS
Situació:
Polígon Industrial del Pla de la
Bruguera
C/ Bages, 9-15, local 1
Línies: Tel.: 93 747 10 41

Fax: 93 747 10 42
A/e: castellar@cambrasabadell.org

OFICINA DE SERVEIS A
MONTCADA I REIXAC
(Inaugurada al 2002)
Situació:
Pl La Ferreria
Av. La Ferreria, 86-88
Línies: Tel.: 93 565 07 40

Fax: 93 565 07 41
A/e: montcada@cambrasabadell.org

OFICINA DE SERVEIS A
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Situació:
C/ Folch i Torres, 88-90
Línies: Tel.: 93 863 94 60

Fax: 93 863 94 61
A/e: palau@cambrasabadell.org

OFICINA A SHANGHAI (XINA)
25th Floor, Westgate Mall
1038 Nanjing Xi Road,
Shanghai 200041
Línies: Tel.: 34 937 451 263

Fax: 34 937 451 256
A/e: vvicente@cambrasabadell.org

4.8.1. UBICACIÓ

C/ Alfons XIII,  35-47
08202 Sabadell
Tel.:  93 745 12 55
Fax:  93 745 12 56
http:// www.cambrasabadell.org

4.8.2. DISTRIBUCIÓ DE LES OFICINES

PRESIDÈNCIA, SECRETARIA I
DIRECCIÓ
ÀREA D’ASSESSORIA, PROMOCIÓ
I FORMACIÓ
Situació: Edifici de la Cambra,
C/ Alfons XIII, 45 1r  pis
Línia general: Tel.: 93 745 12 55

Fax: 93 745 12 56
Secretaria: 93 745 12 62
A/e: sabadell@cambrasabadell.org

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ,
FINANCES I RECURSOS HUMANS
Situació: Edifici de la Cambra,
C/ Alfons XIII, 39
Línies directes: Tel.: 93 745 12 57

Fax: 93 745 12 61

ÀREA D’INFORMACIÓ I SERVEIS
EMPRESARIALS
Situació: Edifici de la Cambra,
C/ Alfons XIII, 39
Línies directes: Tel.: 93 745 12 60

Fax: 93 745 12 61

OFICINA DE SERVEIS A BARBERÀ
DEL VALLÈS
Situació: Edifici Nodus Barberà
Polígon Industrial Can Salvatella
C/ Mogoda, 1-5, local 10
Línies: Tel.: 93 729 76 50

Fax: 93 729 76 51
A/e: barbera@cambrasabadell.org

4.8. ESTRUCTURA FÍSICA DE LA CORPORACIÓ

4. organització
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4. organització

L’horari d’atenció al públic és continuat  de 8.30 h a 18 h

L’horari d’atenció al públic a les oficines de serveis és de 9 h a 14 h

Durant el mes d’agost es fa horari intensiu de 8 a 15 h

A la seu d’aquesta Cambra  hi ha ubicades les entitats següents:

- FEDERACIÓ DE COMERCIANTS DE SABADELL

- JOVE CAMBRA DE SABADELL

- GREMI DE LA FUSTA DE SABADELL I COMARCA

- SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT)

4.8.3. HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

4.8.5. MATERIAL DE SUPORT

- Connexió a Internet
- Megafonia
- Ordinador portàtil
- Pantalles
- Pissarres
- Projector de diapositives
- Projector digital
- Projectors de transparències
- Radiocassets
- Vídeo
- TV

4.8.4. LOCALS A DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES

- Auditori
- Aules
- Aula d’informàtica
- Biblioteca
- Diverses sales de reunions
- Sala de videoconferència

Dependències Cambra
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5. activitats

5.1.3. INFORMES COMERCIALS

L’informe comercial és una eina de treball imprescindible per a un millor
coneixement dels socis comercials, tant d’àmbit nacional com internacional.

De les societats , nacionals i estrangeres, amb les quals l’empresa pot tenir
relacions comercials, la Cambra, amb estreta col·laboració amb l’empresa Dun
& Bradstreet, SA, ofereix tota la informació sobre:

• Comportament i formes de pagament
• Incidències en els pagaments (impagats, retards, etc.)
• Balanços i altres informacions financeres, activitat, historial, directius, bancs,

sucursals, filials i posicionament en el sector.

El nombre d’informes sol·licitats ha estat de 88 entre les modalitats: informe
compacte, estàndard o ampliat; el que significa un augment d’un  17’3% res-
pecte a l’any 2000.

Quaderns ATA (exportació temporal de mercaderies)
S'han expedit 61 quaderns ATA.

5.1.2. DOCUMENTACIÓ

Certificats 2000 2001

Visat de factures: 1.749 3.743
Reconeixement de signatures: 723 666
Certificats d’origen: 6.546 7.128
Altres 210 337
Total Certificats 9.228 11.874

5.1. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

5.1.1. INFORMACIONS COMERCIALS

La Cambra ofereix la possibilitat d’accedir a una elevada gamma de referències
empresarials procedents de bases de dades pròpies i externes, que  faciliten
les tasques habituals de l’empresa.

Aquest servei té per objectiu fer possible el contacte i el coneixement de clients,
proveïdors, competència, etc., i permet entre d’altres:

• El desenvolupament de  campanyes de màrqueting directe
• La definició d’estratègies comercials
• Donar a conèixer els  productes de l’empresa
• L’anàlisi del  mercat i de la pròpia cartera
• .....

Amb el conjunt de bases de dades que ofereix la Cambra es pot tenir accés a
informació de més de 57 milions d’empreses:

• Bases de dades en diferents formats
• Recerques específiques combinables
• Informació d’empreses nacionals i internacionals

El total d’informacions comercials subministrades durant l’any 2001 ha estat de
490 en front de les  671 de l’any 2000. Cal remarcar que,  -tot i que hi ha menys
sol·licituds, - aquestes són més importants quant a nombre d’informacions
d’empreses que es demanen, per la qual cosa el balanç del servei és positiu.
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5. activitats

5.1.5. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EMPRESARIAL

La Cambra té a disposició pública un important fons de documentació de diver-
sos temes empresarials,  que es pot consultar a les dependències de la Cambra.

Publicacions editades per la Cambra
Newsletter
És una publicació mensual d’informació bàsica de comerç exterior que es
distribueix gratuïtament a les empreses exportadores i a les entitats de la
Tricameral (Cambres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa).

Memòries
La Cambra edita anualment la seva Memòria econòmica, que conté informació
estadística de la demarcació, i també la Memòria de les activitats que realitza.
Cada any es distribueixen gratuïtament a les entitats de la demarcació i també
són posades a la venda.

Estudi d’hàbits de consum dels habitants de la demarcació de la Cambra
Encarregat el febrer del 2000 a la consultora BFL, i presentat l’any 2001, aquest
estudi ha servit també per a l’elaboració dels POEC dels ajuntaments de Barberà
del Vallès, Montcada i Reixac, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda. Se n’ha fet
presentacions concretes i amb detall a  diferents poblacions i barris dels municipis
de la demarcació.

5.1.6. PUBLICACIONS

5.1.4. CONSULTES I SERVEIS AL REGISTRE MERCANTIL DE

BARCELONA

En el marc del conveni signat l’any 1995 amb el Registre Mercantil de Barcelona
amb l’objectiu d’apropar les gestions que l’empresa ha de dur a terme amb el re-
gistre, s’han dut a terme diferents campanyes com ara el segellament de llibres i el
dipòsit de comptes anuals. També s’han continuat gestionant les consultes sobre
poders, estatuts socials i sol·licituds de notes informatives i s’han fet les gestions
necessàries per legalitzar escriptures. A continuació detallem aquests serveis.

Segellament de llibres: 1.524 llibres
Presentació de comptes anuals: 693 comptes
Notes informatives: 263 informes

SERVEIS TOTAL

Oficina Cambra
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Guies de tràmits i gestions mediambientals
Donada la necessitat d’informació per part de les empreses per complir amb tot
allò que la normativa mediambiental els obliga, la Cambra es va plantejar la
necessitat de crear una eina que respongués a aquesta necessitat de les
empreses i és per això que després d’un laboriós treball de recopilació de tota
la informació, es van publicar durant l’any 2001 les guies de tràmits i gestions
mediambientals.

Aquestes guies s’estructuren en tres:

• El Manual d’utilització de les guies de tràmits mediambientals.
• La Guia de tràmits i gestions mediambientals per al comerç, serveis i altres

activitats innòcues.
• La Guia de tràmits i gestions mediambientals per a les activitats industrials

i assimilables.

El Manual d’utilització de les guies de tràmits mediambientals conté la taula de
tràmits mediambientals, que és el document bàsic a partir del qual l’usuari pot
veure on es troba situada l’activitat que desenvolupa –o pretén desenvolupar- i
tot seguit pot contrastar els punts d’intersecció amb les diferents actuacions i
responsabilitats mediambientals que li són d’aplicació.

Per la seva banda, la Guia de tràmits i gestions mediambientals per al comerç,
serveis i activitats innòcues pretén presentar, amb conceptes clars i de manera
sistemàtica, els tràmits i gestions mediambientals que tot comerç, o tota empre-
sa de serveis, ha de tenir en compte per tal d’ajustar-se a la normativa ambiental
que li és d’aplicació.

I la Guia de tràmits i gestions mediambientals per a activitats industrials i
assimilables conté tots els tràmits que una activitat industrial ha de complir en el
camp mediambiental, i desenvolupa amb detall el règim d’intervenció adminis-
trativa que li és aplicable, el vector aigua (ús i abocament), les emissions a
l’atmosfera, els sorolls i les vibracions, i el catàleg de residus de Catalunya.

Amb aquestes eines, que ben aviat seran disponibles a la pàgina web de la
Cambra, es vol ajudar a compatibilitzar el desenvolupament del teixit industrial
i econòmic amb el compliment dels compromisos administratius i legals de caire
mediambiental, perquè les responsabilitats mediambientals constitueixen un
repte ineludible que cal integrar en el concepte de gestió empresarial.

Publicacions editades amb altres entitats

Noticiari de Comerç Exterior de les Cambres de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya

Publicació de divulgació comuna de les cambres de Catalunya, en temes de
comerç exterior, d’activitats de promoció, formació i informació i de demandes
de productes, entre altres informacions.

Informatiu del Comerç
Publicació editada conjuntament entre les cambres de Catalunya, que conté
informació de temes dedicats al comerç, la seva normativa, monogràfics...  Es
distribueix gratuïtament a través de cada cambra als comerços de la demarcació
corresponent.

Revista Empresa i Medi ambient (EIMA)
Publicada conjuntament pel Departament de Medi Ambient i el Consell de
Cambres de Catalunya, es distribueix gratuïtament a les empreses catalanes
que presenten la declaració de residus. Compta amb un tiratge de 18.000
exemplars. La revista, que al desembre de 2001, amb els números 5-6 va complir
el seu primer any de vida, inclou en el seu interior el Butlletí de la Borsa de
Subproductes, un servei que permet posar en contacte indústries que generen

5. activitats
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un determinat tipus de residus amb d’altres que els poden aprofitar en el seu
procés productiu.

La publicació, a més de buscar les oportunitats per millorar el comportament
ambiental de les empreses, manté l’atenció, també, en els avenços de la
tecnologia amb mentalitat ambiental. Així mateix, la revista compta amb espais
específics dedicats a experiències empresarials, que serveixen per intercanviar
coneixements entre indústries d’un mateix sector.

Notícies E+∃
Publicació editada conjuntament entre les cambres de Catalunya. Conté
informació del Programa E+∃  de suport de les cambres a les empreses per a les
pràctiques de formació professional.

Perspectives empresarials a Europa i a l’Estat espanyol per al 2002
Eurochambres, a través de les cambres de comerç d’Europa, realitza anualment
una enquesta d’opinió sobre les perspectives  empresarials pel que fa a ven-
des, inversió i ocupació. La Cambra de Sabadell hi participa anualment realitzant
l’enquesta a 1.600 empreses de la demarcació.

Guies Euro
Publicació editada amb el Consejo Superior de Cámaras en dues versions: Guia
pràctica de l’euro per al comerç i Guia pràctica de l’euro per a l’empresa, que
recull informació actualitzada sobre la implantació de l’euro a l’empresa.

Dossiers informatius PIC
La Cambra és un centre empresarial reconegut com a PIC (Punt d’Informació
Cidem) per l’Agència Catalana de la Petita Empresa de la Generalitat de
Catalunya.
Per això es disposa dels quaderns següents, que es van actualitzant
contínuament:

Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
•  Internet i Comerç Electrònic
•  Tecnologies de transmissió de dades

Creació d’empreses
- Pla d’empresa

•  Formes jurídiques que pot adoptar una empresa
•  Societat Col·lectiva
• Societat Comanditària Simple
•  Societat Comanditària per accions
•  Agrupacions d’interès econòmic (Estat espanyol)
•  Unions temporals d’empreses (Estat espanyol)

-  Tràmits
•  Tràmits per a la creació d’una empresa
•  Tràmits per a constituir-se com autònom
•  Tràmits per a la creació d’una empresa estrangera

- Estatuts
•  Contracte Comunitat de Bens
•  Contracte Societat Civil
•  Estatuts Societat Anònima
•  Estatuts Societat de Responsabilitat Limitada
•  Estatuts Societat Anònima Laboral
•  Estatuts Societat Limitada Laboral
•  Estatuts Societat Col·lectiva
•  Estatus Societat Comanditària Simple
•  Estatuts Societat Comanditària per Accions

- Vivers d’empresa de Catalunya

5. activitats
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Ajuts i subvencions
•  Ajuts per a la creació de petites empreses a Catalunya
•  Principals incentius per a empreses catalanes
•  Incentius per a R+D
•  Principals incentius per a grans empreses
•  Ajuts a la internacionalització de l’empresa catalana

Fiscal
•  Resum de les principals obligacions fiscals de les companyies
establertes a Catalunya, 2000
•  Impost de societats (IS)
•  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
•  Impost sobre la Renda dels no Residents (IRNR)
•  Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
•  Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Laboral
•  Contractes de treball: tipus, modalitats i models
•  Incentius per a la contractació laboral

Qualitat
•  Aplicació i impacte de la norma UNE-EN-ISO ISO 9000 a Catalunya
•  Entitats de certificació de sistemes de qualitat acreditades per l’ENAC
•  Com adaptar el marcatge CE als seus productes

Propietat industrial
•  Marques, noms comercials i rètols d’establiment

Contractes mercantils
•  Contractes de compravenda
•  Contracte de compravenda internacional de mercaderies
•  Contractes de franquícia
•  Contractes d’arrendament financer o lísing
•  Contractes de drets sobre béns immaterials: la Patent

Mercat internacional
•  Operacions d’exportació
•  Operacions d’importació

Fons de finançament
•  Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
•  Banc Central Europeu (BCE)
•  Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD)
•  Banc Europeu d’Inversions (BEI)
•  Fons Europeu d’Inversions (FEI)

5. activitats
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És voluntat de la Cambra aproximar-se al conjunt de l’empresariat i facilitar totes
aquelles tasques que l’empresa realitza habitualment amb la Cambra. Per aquest
motiu, l’any 1998 es va iniciar el desplegament  territorial de la Cambra amb
l’obertura de la primera oficina de serveis a Barberà del Vallès, a la qual ha
seguit l’obertura de noves oficines a Castellar del Vallès, a Palau-solità i
Plegamans i Montcada i Reixac.

Partint de la base que l’oficina de serveis de Barberà s’ha anat consolidant al
llarg dels anys i és coneguda per les empreses de Barberà i de la seva rodalia,
l’any 2001 ha significat una progressiva consolidació de les oficines de serveis
de Castellar del Vallès i de Palau-solità i Plegamans  inaugurades respectivament
els mesos de març i de novembre del 2000.

Cal esmentar que les tasques principals que es porten a terme a les oficines de
serveis són aquelles en què l’empresa necessita un servei ràpid i bastant
continuat. Són utilitzades habitualment per demanar informacions  i per a la
certificació de documents de comerç exterior.

Activitat de les oficines de serveis respecte a l’activitat total de l’Àrea
d’Informació i Serveis:

5.2. SERVEIS

5.2.1. OFICINES DE SERVEIS

Certificats 19’1 % 1’6 % 25’6 % 46’4 %
Informacions 19’5 % 9’2 % 3’8 % 32’6 %
Serveis 14’8 % 8’0 % 1’8 % 24’7 %

TOTAL 18’4 % 4’8 % 15’6 % 38’8 %

Barberà Castellar Palau Total Oficines de Serveis

En les oficines de serveis cal destacar que:
• El desplegament territorial de la Cambra per a l’any 2001 ha significat

l’aproximació a l’empresa en un 37’8% del total de l’activitat d’Informació i
de Serveis

• L’oficina de serveis de Palau-solità i Plegamans duu a terme un 25% del
total de l’activitat certificadora de la Cambra.

5. activitats

Oficina de serveis de Barberà del Vallès

Oficina de serveis de Palau-solità i Plegamans
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5.2.2. SERVEI D’INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ

DE PATENTS I MARQUES

Creat a finals del 1999, aquest servei té com a objectiu donar informació sobre
propietat industrial, marques, patents i registres de domini existents, així com
realitzar els serveis de registre que sol·licitin les empreses, davant l’Oficina de
Patents i Marques o les administracions internacionals competents.

Amb aquest servei es disposa de connexió a les bases de dades de l’Oficina de
Patents i Marques i es pot accedir a la informació següent:

- INPAMAR: totes les denominacions de marques, noms comercials i rètols
d’establiments concedits per l’Oficina de Patents i Marques.

- SITADEX:  Situació jurídica dels expedients de propietat industrial (patents,
models d’utilitat marques, noms comercials, rètols d’establiment, models i
dibuixos industrials topografies de productes semiconductors,..)

- CIBEPAT: informació d’invencions, patents i models d’utilitat que estan
registrats.

- MODINDU: informació de models i dibuixos industrials registrats.

5.2.1.2. Oficina de serveis de Castellar del Vallès

Tot i que és una oficina que en termes globals aglutina poca activitat, l’any 2001
s’ha treballat per augmentar la xifra d’activitats pel que fa a informació i serveis,
treball que s’ha corroborat amb l’increment progressiu de les empreses de Cas-
tellar i de Sentmenat que es dirigeixen a la Cambra a través d’aquesta oficina.

5.2.1.3. Oficina de serveis de Palau-solità i Plegamans

Oficina de serveis inaugurada al novembre de 2000 i que ha demostrat una activitat
considerable pel que fa a certificats,  amb un 25% d’activitat en certificats respecte
l’activitat total i superant fins i tot una oficina consolidada com és la de Barberà.

5.2.1.1. Oficina de serveis de Barberà del Vallès

Creada l’abril del 1998 l’oficina de la Cambra a Barberà ha seguit durant els
anys 2000 i 2001 un procés de consolidació i d’aproximació a les empreses de
Barberà i de la seva rodalia. Aquest procés es va manifestar en un primer moment
amb el servei de certificats però, poc a poc, s’ha anat ampliant a les informacions
i als serveis en general.

Cal destacar que l’oficina de Barberà  dóna resposta a un 18% del total
d’informacions  i serveis de la Cambra.

Oficina de serveis a Montcada i Reixac

Oficina de serveis Shanghai (Xina)

5. activitats

Oficina de serveis a Palau-solità i Plegamans

Oficina de serveis a Castellar del Vallès

Oficina de serveis a Barberà del Vallès

5.2.1.4. Oficina de la Cambra de comerç de Sabadell a Shanghai

Al llarg de l’any 2001 s’ha consolidat l’Oficina de la Cambra de Comerç de Sabadell
a Shanghai. Les actuacions principals han estat l’assessorament de més de 100
empreses sobre qüestions comercials i industrials relacionades amb Xina i el camp
de la promoció s’ha coordinat des de l’oficina a Shanghai, l’organització de dos
Missions Comercials directes: una de la Cambra de comerç de Sabadell i la Tricameral
i l’altre del Gremi de Fabricants de Sabadell.
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Aquest servei es va crear  l’any 2000 i ha estat molt ben acollit per les empreses,
sobretot pel que fa a les tramitacions que s’han de portar a terme davant
d’institucions situades a Madrid. Hi ha hagut un creixement d’un 143% respecte
a l’any 2000, amb un total  de 190 tràmits.

Amb aquest servei la Cambra ofereix la LEGALITZACIÓ I GESTIÓ DE
DOCUMENTS relacionats amb el comerç exterior, com són:

• Legalització de factures i documents d’exportació
• Obtenció de llicències d’importació
• Obtenció de documents de vigilància (DOVI)
• Certificats AGRIM/AGREX
• Sol·licitud de contingents
• Ajuts a l’exportació

5.2.3. TRAMITACIÓ I LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

DE COMERÇ EXTERIOR

• Préstec/cessió de sales: Durant aquest any s’han efectuat 275 cessions
de sales a empreses i entitats de la demarcació.

• Traduccions: Al llarg d’aquest any s’han fet 160 traduccions, en idiomes
diversos, encarregades per les empreses de la zona.

• Servei d’informació de noves empreses constituïdes: Mensualment s’ha
adreçat informació d’una mitjana mensual de 100 societats recentment
constituïdes a les empreses subscrites al servei.

• Servei de denominació de raó social del Registre Mercantil Central: El
seu objectiu és la recerca i l’obtenció de certificats negatius  de noms per
a la creació de noves empreses.

• Servei de tramitació d’ajuts de l’Institut Català de Finances

5.2.5.1. Creació de nous serveis:

Tot i que l’any 2001 ha estat destinat a la consolidació i reforçament de serveis
creats l’any 2000,  s’ha iniciat també el servei de PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS , que permet a l’empresari d’acomplir les exigències legals en
matèria de protecció de dades.

5.2.5. ALTRES SERVEIS

5.2.4. BORSA DE TREBALL EN COMERÇ EXTERIOR

La Borsa de Professionals en Comerç Exterior va ser creada l’any 1996 com a
conseqüència de la decisió del COPCA de no convocar una nova edició del
programa CONERT i després de constatar la demanda creixent per part de les
empreses exportadores de professionals especialitzats en comerç exterior, així
com la dificultat de trobar-ne amb un cost raonable. La borsa ofereix una cartera
de persones amb formació qualificada –diplomatura o llicenciatura-, amb domini
d’idiomes estrangers, i amb interès i disponibilitat d’adquirir experiència en
comerç exterior i treballar al costat de l’empresa per afavorir-ne la
internacionalització.

Aquesta borsa de treball, de caràcter especialitzat, amb el temps s’ha donat a
conèixer entre el sector exportador, i és molt habitual que les empreses es
dirigeixin a la Cambra per a sol·licitar candidats.

Al llarg de l’any 2001 s’ha pogut cobrir a través de la borsa un total de 41 llocs
de treball.

5. activitats
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QUADRE COMPARATIU, INFORMACIONS COMERCIALS I SERVEIS

ENTRE 2000-2001

2000 2001 00/01
Nombre total de llistats: 671 490 -27%
Visat de factures: 1.749 3.750 +114%
Reconeixement de signatures: 723 667 -8%
Certificats d’origen: 6.546 7.143 +9%
Quaderns ATA:  62 61 -1,6%
Informes comercials: 75 88 +17%
Segellament de llibres al Registre Mercantil: 1.974 1.524 -23%
Dipòsit de comptes anuals: 653 693 +6%
Notes d’informe al Registre Mercantil: 357 263 -26%
Préstec/cessió de sales: 328 275 -16%
Serveis de patents i marques: 25 12 -52%
Servei de legalització de documents: 55 190 +245%
Servei de traduccions: 140 160 +14%
TOTAL 13.358 15.316 +14,66%

OBSERVACIONS:
• Important índex de creixement del servei de legalització de documents,

tant en nombre d’empreses usuàries (que s’ha doblat respecte el 2000)
com en nombre d’operacions.

• El servei de traduccions té un índex de creixement del 92% respecte a la
facturació de l’any 2000.

• Cal destacar també un important creixement d’un 24 % dels certificats.

• Cal destacar que la Cambra és la segona de Catalunya i la núm. 10 de
l’Estat espanyol en activitat certificadora.

5. activitats
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Aquest apartat comprèn totes les consultes de les empreses ateses relacionades
amb l’inici o el desenvolupament de les activitats de les empreses.

Durant l’any 2001, s’han atès 6.327 consultes. Les tipologies més destacades
han estat les següents:

- Comerç Exterior: normativa estatal i comunitària i de tercers països, règims
comercials d’importació i exportació, aranzels, incoterms, mitjans de
pagament internacionals, contractació comercial internacional, transport in-
ternacional, finançament d’operacions de comerç exterior , fiscalitat interna-
cional, cooperació internacional, assessorament sobre programes de la Unió
Europea, orientació en les primeres operacions amb l’exterior i ajuts i
subvencions a l’exportació, i informacions sobre mercats exteriors.

- Comerç Interior i Turisme: crèdits i subvencions per al comerç, associacions
de comerciants i gremis; informació sobre franquícies, obertures
d’establiments comercials i servei d’autoempresa, carnet de manipulador
d’aliments, informació fiscal i legislació, convenis de treball del sector co-
mercial, rebaixes i liquidacions, traspàs d’establiments comercials,
competència deslleial, venda per catàleg, impagats, grans superfícies
comercials, horaris d’obertura dels comerços i calendari d’obertura en festius,
campanyes de promoció del comerç, cursos, seminaris i sessions
informatives, concurs d’aparadors, visites a fires, jornades del comerç i mostra
del turisme. Assessorament per a la sol.licitud de subvencions per al comerç
de la Generalitat de Catalunya. Assistència tècnica i promoció dels plans de
dinamització comercial de la demarcació.

- Indústria: ajuts i subvencions, gestió empresarial, legislació, creació
d’empreses i servei d’autoempresa i programa PAEM (Programa de ayuda
empresarial a la mujer),  associacions, dades de l’estructura industrial de la
zona, pràctiques mercantils, peritatges, etiquetatge, contractació laboral,
convenis sectorials, franquícies, calendari laboral, formes de finançament,
codis de barres, devolució de mercaderies, competència deslleial i morositat.

Durant el 2001 es va signar un acord de col·laboració entre la Cambra de
Comerç de Sabadell i el Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya. Aquest
acord va sorgir davant la necessitat de les pimes catalanes d’afrontar noves
tendències industrials i nous marcs legals que afecten la gran majoria de
sistemes productius implantats fins ara. Es va acordar una col·laboració di-
recta per fomentar el progrés de l’enginyeria industrial i posar-la al servei de
la societat.

Amb aquest acord es pretén que les empreses de la nostra demarcació
puguin gaudir d’una gestió integral en consultoria i direcció de projectes
d’enginyeria industrial, un servei global amb garantia de professionalitat,
qualitat i confiança que aporta sens dubte el Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de Catalunya.

- Urbanisme i Transports: legislació urbanística, Plans Urbanístics, Plans
Generals d’ordenació urbana i plans parcials, urbanisme comercial, usos
del sòl, web sobre els polígons industrials i sòl industrial, plànols de la
demarcació, planejament d’infraestructures viàries previstes, ordenances
municipals, ajuts a l’activitat dels transportistes, legislació sobre el transport,
tarifes de referència, observatori i simulador de costos del transport de
mercaderies, cursos, seminaris, sessions informatives i novetats legislatives
del sector.

- Medi Ambient: legislació, tràmits davant l’Administració, guies de tràmits
mediambientals, eines per cercar i classificar el gestor de residus més

5.3. ASSESSORAMENT I CONSULTES

5. activitats
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adequat a l’activitat. Identificació del tractament i valorització, fulls de transport
i acceptació de residus, aplicació dels diferents sistemes de gestió d’envasos
i  residus a partir de la normativa vigent, utilització del programa de
preauditoria mediambiental, difusió i assessorament sobre el sistemes de
gestió mediambiental basats en la normativa ISO i en el Reglament comunitari
EMAS:2000, aplicació de les taxes mediambientals i de llicències d’activitat
ambiental per part dels diferents municipis de la demarcació, utilització de
la borsa de subproductes, assessorament sobre els diferents centres de
gestió de residus, assessorament sobre la utilització d’energies alternatives
i els seus possibles beneficis per a l’empresa, ajuts i subvencions...

A més d’aquestes consultes, s’ha facilitat informació a través de publicacions
elaborades per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, o
conjuntament amb altres cambres o entitats.

- L’Informatiu del Comerç, amb 11  números i una difusió de 1.700 exemplars.
- Butlletí de la Borsa de Subproductes, amb 6 números i una difusió de 400

exemplars.
- Noticiari de Comerç Exterior de les Cambres de Comerç, Indústria i

Navegació de Catalunya, amb 11 números i una difusió de 150 exemplars.
- Newsletter: L´Informatiu de Comerç Exterior i Fitxes País, amb 11 números

i una difusió de 1.850 exemplars.

A fi de millorar la informació que lliura la Cambra a les empreses, s’han fet les
actuacions següents:

-  La Cambra disposa d’informació d’empreses de tot el món, a través de
diferents directoris internacionals, que adquireix i actualitza anualment.

- La Cambra ha seguit treballant amb el projecte  Servei  C@bi (Servei
d’Informació sobre Comerç Exterior a Internet):  Es tracta d’un servei de
recerca d’informació sobre comerç exterior que ajuda a seleccionar la
informació que hi ha a Internet sobre comerç exterior. C@bi ha seleccionat,
i selecciona amb contínua actualització, els webs més útils i nous, i respon
així a les demandes d’informació del col·lectiu exportador.

El servei ha estudiat i classificat més de 3.000  webs i ha seleccionat més
de 1.000 adreces útils a l’exportador, amb la qual cosa ha donat informació
sobre: països, normativa vigent, cultura empresarial i de negocis a cada
país, projectes i concursos, sectors de producció, estadística...

- També durant l’any 2001 s’ha iniciat un nou servei d’INFORMACIÓ IN-
TERNACIONAL A MIDA, pel qual, a través del projecte  c@bi , s’ofereixen
a les empreses informes realitzats de forma personalitzada, segons
necessitats específiques de cada empresa,  referents a estudis sobre els
moviments dels seus productes en l’àmbit mundial i informes sobre països
amb relació a un producte determinat.

Altres temes d’informació:
• La Cambra forma part de la xarxa Euro Info Centre – Eurofinestreta- , el

que assegura un nivell de qualitat en la informació tant provinent de la UE
com dels diferents estats que en formen part.

• La Cambra forma part de la xarxa PIC Punt d’Informació Cidem, de
l’Agència Catalana de la Petita Empresa de la Generalitat de Catalunya.

• La Cambra inicia un primer contacte amb les empreses de nova
constitució  enviant-los informació d’interès.

5. activitats
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MISSIÓ COMERCIAL A IRAN

Dins del marc del Pla de les cambres de promoció de les exportacions de l’any
2001(accions subvencionades per l’ICEX) i del Programa conjunt de missions
comercials de l’any 2001 de les cambres de comerç de Manresa, Sabadell i
Terrassa (la Tricameral), la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme,
entre els dies 25 i 30 de maig , la missió comercial a l’Iran, en la qual han pres
part un total de 12 empreses.

Per a aquesta missió la Cambra de Sabadell ha comptat amb el suport econòmic
de l’Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) i la magnífica col·laboració de
l’Oficina Comercial de l’Ambaixada de Espanya a Teheran.

5.4. PROMOCIÓ

5.4.1. VIATGES, FIRES I EXPOSICIONS

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ INTERNACIONAL 2001
Per primera vegada, es va fer una presentació del Pla d’acció internacional
previst per la Cambra de Sabadell per a l’any 2001, que va permetre fer conèixer
als nombrosos assistents el ventall d’activitats i programes al servei de l’empresa
exportadora.

PROGRAMA DE MISSIONS COMERCIALS DE LA TRICAMERAL 2001
Al llarg de l’any 2001 les cambres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa
(la Tricameral) hem portat a terme un programa conjunt de 15 missions comercials
que han tingut com a destí 37 països. Les aproximadament 130 empreses
participants han pogut mantenir contactes amb unes 2.300 empreses estrangeres
prèviament seleccionades en els països objectiu.

MISSIÓ COMERCIAL SECTOR CAMBRA ORGANITZ.

Panamà/Costa Rica/El Salvador/Guatemala Plurisectorial TERRASSA
Marroc/Egipte Plurisectorial MANRESA
Aràbia Saudita/Els Emirats Àrabs Plurisectorial TERRASSA
Iran Plurisectorial SABADELL
Portugal Nex-pipe 2000 SABADELL
Mèxic/Cuba/Rep. Dominicana Plurisectorial SABADELL
Polònia/Estònia/Letònia/Lituània Plurisectorial TERRASSA
Brasil/Argentina/Xile Plurisectorial SABADELL
Austràlia/Nova Zelanda/Singapur Plurisectorial SABADELL
Els EUA/El Canadà Plurisectorial MANRESA
Rep. Txeca/Eslovàquia/Hongria Plurisectorial TERRASSA
Malàisia/Tailàndia/Singapur Plurisectorial TERRASSA
Turquia/Israel Plurisectorial MANRESA
La Xina/Hong Kong/Taiwan Plurisectorial SABADELL
El Vietnam/Les Filipines Plurisectorial TERRASSA

PROGRAMA D’EXPOSICIONS DE CATÀLEGS DE LA TRICAMERAL

EXPOCATALOGOTECA SECTOR CAMBRA ORGANITZ.

Cuba: FIHAV’2001 Plurisectorial SABADELL

5. activitats
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EMPRESES PARTICIPANTS

• BRAXTON BIDDLE, SL,  (Cerdanyola del Vallès)
• C.M. MARES, SA, (Montcada I Reixac)
• CIRCUTOR,SA,  (Terrassa)
• CHIMIGRAF IBÉRICA, SL,  (Rubí)
• EACI ORFEO INTERNACIONAL, (Montcada i Reixac)
• GALAN INT. SL, (Terrassa)
• GRUPO-TEFSA (TÉCNICAS DE FILTRACIÓN), SA,

(Esplugues de Llobregat)
• SANARA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, SA, (Ripollet)
• SERVICIO INDUSTRIAL DE ELECTRÓNICA, SA (SIDE, SA),

(l’Ametlla del Vallès)
• TMP LOGISTICS,  (el Bruc)
• TORNILLERÍA INDUSTRIAL, SA (TINDSA),

(Cerdanyola del Vallès)
• TORRAS VALENTI, SA,  (Navarcles)

MISSIÓ COMERCIAL A PORTUGAL

Dins del marc del Pla de les cambres de promoció de les exportacions de l’any
2001 i del Programa conjunt de missions comercials de l’any 2001 de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral), la Cambra de Comerç
de Sabadell ha portat a terme, entre els dies 6 i 11 de maig, una missió comer-
cial a Portugal, en la qual han pres part un total de 10 empreses del Vallès
Occidental i del Barcelonès.

EMPRESES PARTICIPANTS:

• BOBINADORAS SOLÉ,SL,  (Barcelona)
• C&N CONSTRUCCIONS ELÈCTRIQUES,SL (Cerdanyola del Vallès)
• CIRPROTEC,SL, (Terrassa)
• CONST-SLICE,SL, (Sabadell)
• IDESCO,SA,  (Barcelona)
• INDUSTRIAL TEXCANS,SA, (Santpedor)
• MANUFACTURAS TEX,SL, (Castellbell i el Vilar)
• MANUFACTURAS VILLAMORE,SL, (Barcelona)
• TOTS-VUIT,SL, (Mataró)
• EUROTILE,SL, (Rubí)

La Cambra de Sabadell ha comptat amb el suport econòmic del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) i la col·laboració de l’Oficina
Econòmica i Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a Portugal.

MISSIÓ COMERCIAL A MÈXIC I CUBA.

Dins del Programa conjunt de missions comercials de l’any 2001 de les cambres
de comerç de Manresa,  Sabadell i  Terrassa (la Tricameral), i organitzada
directament per la Cambra de Comerç de Sabadell, s’ha portat a terme,  entre
els dies 3 i 14 de juny del 2001,  la missió comercial a Mèxic i Cuba. Tot i que en
un principi estava previst visitar la República Dominicana, finalment, a causa de
problemes d’organització de l’Oficina Comercial Espanyola a Santo Domingo,
únicament es van desplaçar a la República Dominicana dues empreses.

RELACIÓ D’EMPRESES PARTICIPANTS:

• CONSORCIO DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO, SA
(COFME), (Barcelona)

• INDUSTRIAL TEXCANS, SA, (Santpedor)

5. activitats
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• IMAVI, SA; INDUSTRIAS METALÚRGICAS IND. VIVES, SA,
        (Barberà del Vallès)

• SERVICIO INDUSTRIAL DE ELECTRÓNICA, SA (SIDE, SA),
        ( l’Ametlla del Vallès)

• TECAIRE INTERCOMERCIAL, SA,  (Sabadell)
• TEXTIL COMERCIAL BA.BE, SL,  (Sant Fruitós de Bages)
• Z-SPORT, SL,  (Sabadell)

La Cambra ha comptat amb el suport econòmic del COPCA i  la col·laboració, a
Mèxic, de la Cámara Española de Comercio i de l’Oficina Comercial Espanyola,
i a Cuba, de la Cámara de Comercio de la República de Cuba i de l’Oficina
Comercial Espanyola.

MISSIÓ COMERCIAL A BRASIL,  ARGENTINA I XILE 2001

Dins del Programa conjunt de missions comercials de l’any 2001 de les cambres
de comerç de Manresa,  Sabadell i  Terrassa (la Tricameral), i organitzada
directament per la Cambra de Comerç de Sabadell, s’ha portat a terme,  entre
els dies 15 i 29 de setembre,  la missió comercial al Brasil, l’Argentina i Xile.

La Tricameral ha comptat amb el suport econòmic del COPCA i  la magnífica
col·laboració de l’Oficina Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a Xile i  les
cambres espanyoles de comerç a l’Argentina (Buenos Aires) i al Brasil (Sao
Paulo).

EMPRESES PARTICIPANTS:

• A.D.P. COSMETICS, S.L, (Castellbisbal)
• COFEM, SA, (Rubí)
• IMPLADENT, SL, (Sabadell)
• INVESTIGATION TOTAL-WARE, SA, (Terrassa)
• ITOWALL SYSTEMS, S.L, (Terrassa)
• KONIXBERT HI-TECH, S.A.,  (Sant Cugat del Vallès)
• NADAL BADAL, S.A., (Castellbisbal)
• NODOR, S.A., (Sant Cugat del Vallès)
• SABA INDUSTRIAL, S.A.,  (Sant Quirze del Vallès)
• STANDARD HIDRÁULICA, SA,  (Montcada i Reixac)
• TECNIPLASTICA EXTRUSIÓ, S.A., (Santa Perpètua de Mogoda)

MISSIÓ COMERCIAL A AUSTRÀLIA, NOVA ZELANDA i SINGAPUR

Organitzada directament per la Cambra de Comerç de Sabadell, dins el Progra-
ma conjunt de missions comercials de l’any 2001 de les cambres de comerç de
Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral), es va dur a terme entre els dies 3 i
17 de novembre de 2001, uns missió comercial a Austràlia, Nova Zelanda i
Singapur.

La Cambra de Comerç de Sabadell ha comptat amb la col.laboració del Centre
de Promoció de Negocis del COPCA a  -Sydney- per als contactes a Austràlia
(Sidney i Melbourne) i a Nova Zelanda (Auckland),  i de l’Oficina Comercial de
l’Ambaixada d’Espanya a Singapur.

EMPRESES PARTICIPANTS:

• ALDISO, SA,  (Terrassa)
• EMPAQUETADURAS TRENZADAS CALVO, SL,  (Rubí)
• FILATURES D’AVINYÓ, SA,  (Barcelona)
• GRUPO-TEFSA-ECOTEC (TÉCNICAS DE FILTRACIÓN, SA,

(Esplugues de Llobregat)
• I.E.P. ILUMINACIÓN, S.A.  (GRUPO SIMÓN),  (Barcelona)
• MACSA ID, S.A.,  (Manresa)

5. activitats
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MISSIÓ COMERCIAL A  LA XINA I TAIWAN

Dins  del Programa conjunt de missions comercials de l’any 2001 de les cambres
de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa (la Tricameral), i organitzada
directament per la Cambra de Comerç de Sabadell, es va dur a terme, entre els
dies 13 i 27 d’octubre, una missió comercial a la Xina (Shanghai i Hong Kong),
i Taiwan (Taipei)

Per a la preparació de les corresponents agendes de treball de les empreses
participants, la Cambra de Comerç de Sabadell va comptar amb la col·laboració
de la mateixa Oficina de la Cambra de Sabadell a Shanghai, de l’Oficina Comer-
cial Espanyola a Shanghai i dels Centre de Promoció de Negocis del COPCA a
Hong Kong i Taipei.  La missió compta amb el patrocini econòmic del Consorci
de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

• JUAN D. CASANOVAS, SA,  (Sabadell)
• KILSEN, SA,   (Esplugues de Llobregat)
• LO-TRANS, LOGISTICA Y TRANSPORTE, SA  (Barcelona)
• PANREAC QUÍMICA, SA,  (Montcada i Reixac)
• PYMAG, SA, (Santa Perpètua de Mogoda)
• PROCOAT TECNOLOGÍAS, SL, (Terrassa)
• SAULEDA, SA,  (Barcelona)

EXPOSICIÓ DE CATÀLEGS A LA FIRA
INTERNACIONAL DE L’HAVANA – FIHAV’2001

Per tercera vegada la Cambra de Sabadell, dins del programa de promoció
internacional de la Tricameral, va participar a la Fira Internacional de l’Havana
(FIHAV’2001), que va tenir lloc a la capital cubana entre els dies 28 d’octubre i 4
de novembre del 2001.

Dins de l’estand institucional de la Cambra de Sabadell, es va efectuar una
presentació de 24 empreses a través dels seus corresponents catàlegs
promocionals (exposició de catàlegs) i també es va aprofitar aquesta avinentesa
per presentar el potencial econòmic, comercial i industrial del Vallès Occidental
i del Bages.

VIATGE INSTITUCIONAL A COREA DEL SUD

La Cambra, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell, va organitzar del 5 al 9 de
maig de 2001 una visita institucional a Corea del Sud, amb motiu de la
formalització de l’agermanament entre les ciutats de Sabadell i Koyang. La
delegació que va realitzar aquesta visita, encapçalada pel president de la Cambra
i l’alcalde de Sabadell, estava integrada per representants de les empreses  i
institucions més destacades del món empresarial  de la demarcació, així com
per una representació política de l’Ajuntament de Sabadell i del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental.

VIATGE INSTITUCIONAL A LA CIUTAT DE SARAJEVO

Del 31 de maig al 3 de juny la Cambra va participar en una visita oficial de la
ciutat de Sabadell a Sarajevo, conjuntament amb l’alcalde de Sabadell, la regidora
de Serveis Socials, el regidor de Desenvolupament Local, la regidora de Recur-
sos Humans, el regidor de Cultura, la regidora d’Igualtat, representants polítics
dels grups municipals, un representant del gabinet de l’alcaldia, un representant
de la Corporació Sanitària Parc Taulí, un representant de la Fundació Caixa de
Sabadell, un representant de Transports de Sabadell, un representant de l’Escola
Illa, un representant tècnic de Desenvolupament local, un representant tècnic
de la Fundació Sabadell Solidari, representants del Departament de Comunicació
i Premsa de l’Ajuntament i una traductora bosniana.

Amb aquesta visita el que es volia era apropar Sabadell a Sarajevo per tal de

5. activitats

Fira l’Havana (FIHAV’2001)
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desenvolupar projectes de cooperació mútua que s’ajustin a la realitat de cada
ciutat, i així enfortir l’agermanament entre totes dues ciutats, i obrir vies de
col·laboració amb la Cambra de Comerç.

En aquest sentit, es va assistir a una recepció a la Cambra de Comerç de
Sarajevo, en el decurs de la qual va entrevistar-se amb el president de la cambra
local, Sr. Kemal Grebo, la secretària general, Sra. Munevera Praho, i la directora
de Comerç Exterior, Sra. Branka Tankosic. Per per part de la delegació local va
acudir-hi la regidora de Serveis Socials, Sra. Maria Ramoneda, el regidor de
Desenvolupament Local, Sr. Francisco Fernández, la representant de la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, Sra.Núria del Pozo, el representant
de la Fundació Caixa de Sabadell, Sr. Salvador Soley, el director de l’Escola Illa,
Sr. Agustí Hurtado, la representant tècnica de Desenvolupament Local, Sra. Maite
Garsot, i la representant tècnica de la Fundació Sabadell Solidari, Sra. Margarida
Estrada.

La reunió va ser molt productiva amb vista a cercar vies de col·laboració, ja que
es van tractar temes concrets de suport a microempreses i es van establir
mecanismes de contacte per poder treballar en l’àmbit del desenvolupament
econòmic entre totes dues ciutats. Al mateix temps, també es va veure la
necessitat de la inversió d’empreses estrangeres a Sarajevo.

FIRA EXPORTA 2001

La Tricameral va organitzar un estand conjunt dins l’espai de les cambres de
comerç de Catalunya en la FIRA EXPORTA 2001, dedicada als serveis a
l’exportador, la qual tingué lloc del 21 al 23 de novembre a Barcelona. L’estand
va ser visitat per  S.A.R. el Príncep Felip de Borbó, que va signar en el Llibre
d’Honor de la Cambra.

VISITES A FIRES

VISITA AL SALICAL 2001, DE LA RIOJA

Aquesta visita fou organitzada per la Tricameral el dia 22 de març. L’acció va
aplegar 79 persones, que varen utilitzar l’organització de les cambres per visitar
aquesta manifestació firal.

VISITA A LA XII EDICIÓ DEL SALÓ INTERNACIONAL DE LA FRANQUÍCIA
2001 DE VALÈNCIA.

Aquesta visita fou organitzada per la Tricameral  el dia 17 d’octubre. L’acció va
aplegar 85 persones, que va utilitzar l’organització de les cambres per visitar
aquesta manifestació firal.

FIRA BATIMAT PARÍS

Visita organitzada conjuntament amb el Gremi de Constructors d’Obres de
Sabadell i Comarca del 8 al 10 de novembre, amb l’objectiu que empresaris i
professionals del sector de la construcció visitessin aquest saló internacional, la
primera fira mundial del sector, que es realitza a Paris bianualment.

FIRA POLLUTEC’2001: PARÍS

Per segon any consecutiu empreses de la demarcació de les cambres de
Manresa, Sabadell i Terrassa van visitar la fira Pollutec, que es celebra
alternativament a París i Lió. La visita es va organitzar en l’àmbit de la Tricameral,
els dies 4 i 5 de desembre per tal que totes les empreses interessades en el
sector mediambiental poguessin visitar-la. Com que és la fira més important
d’Europa en aquest sector, la intenció és donar continuïtat a aquesta visita per a
l’any 2002, en la qual la fira tindrà lloc a Lió una altra vegada.

5. activitats

FIRA EXPORTA 2001
El President i S.A.R. el Príncep Felip de Borbó.
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l'Havana

Barcelona

La Rioja

5.4.2. PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES

I ELS COMERÇOS

PROGRAMA GRUPS D’EXPORTACIÓ

S’ha consolidat el programa de promoció de grups d’exportació, que té per
objectiu promoure la creació d’associacions temporals d’empreses del mateix
sector, amb productes complementaris i que fan servir canals de distribució
molt propers, les quals proposen com a objectiu la introducció dels seus
productes en un mercat exterior determinat, mitjançant la contractació d’un
delegat al país de destí.

L’any 2001 les iniciatives aprovades dins el marc d’aquest programa han estat:

NOM DEL GRUP SECTOR PAÍS OBJECTIU

ELECTRODUBAI Material elèctric Emirats Àrabs Units
ELECTROALEMANIA Material elèctric Alemanya
PETS GERMANY Animals domèstics Alemanya
ARGENTMAQ Maquinària d’envàs i embalatge Argentina
ALIMAC XILE Maquinària per a la fabricació de pa Xile
ALIMAC MÈXIC Maquinària per a la fabricació de pa Mèxic
FOTOPOL Indústria fotogràfica Polònia
UK-PHOTO Indústria fotogràfica Regne Unit

La gestió d’aquest programa ha suposat la captació de 38.501.500 ptes.
(231.398,67 €) de subvenció destinades a les empreses participants.

5. activitats

VIATGES, FIRES I EXPOSICIONS
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PLA DE LES CAMBRES DE PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS 2001

El Pla cameral de promoció de les exportacions comporta un important esforç
conjunt de les 85 cambres de comerç de l’Estat en la promoció de la
internacionalització de les empreses espanyoles.

El Programa de participació i visita a fires internacionals i missions comercials
directes i inverses, les trobades empresarials, el Pla sectorial de subcontractació
i altres activitats, dins del Pla de les cambres, permeten oferir a totes les empreses
exportadores espanyoles la possibilitat de participar en una sèrie d’activitats de
promoció organitzades per cambres de comerç d’arreu de l’Estat. Aquesta edició
de 2001 va oferir prop de 750 accions, dirigides a tots els continents.

SUBVENCIONS DEL COPCA
(Consorci de Promoció Comercial de Catalunya):

Durant l’any 2001 la difusió de les subvencions del COPCA per a la promoció
exterior va seguir essent una  tasca  destacable. Tanmateix, cal dir que s’ha
consolidat la política de restriccions pressupostàries, de manera que el volum
monetari gestionat ha seguit la línia baixa dels anys precedents llevat del pro-
grama de grups d’exportació, que -tal com ja s’ha esmentat-, ha estat objecte
d’una promoció específica. Les estadístiques d’aquest exercici han estat les
següents:

PROGRAMA SOL·LICITUDS QUANTIA INCIDÈNCIES

MIPRO 35 4.637.500 Ptes. Pressup. exhaurit
CERIT 16 1.390.000 Ptes. Pressup. exhaurit
MICRO 4 686.000 Ptes. Pressup. exhaurit
INTERNET 3 984.000 Ptes.
TOTAL 58 7.697.500 Ptes.
TOTAL 46.262,91 €

PROGRAMA DE NOUS EXPORTADORS (NEX-PIPE 2000)

Les cambres de comerç de Catalunya, el Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA) i l’Instituto de Comercio Exterior (ICEX) han continuat
l’execució del Programa NEX-PIPE 2000, adreçat a empreses que vulguin
començar a exportar.

El Programa NEX-PIPE 2000 té una durada total de 2 anys. Té com a objectiu
proporcionar formació pràctica a les empreses que volen iniciar la seva
internacionalització i cobreix les primeres etapes de penetració en els mercats
internacionals mitjançant assessorament extern i creant dins de l’empresa un
departament de comerç exterior amb l’equip humà i les infraestructures
necessàries per gestionar un pla d’actuació  internacional, d’acord amb uns
objectius comercials definits i adaptats a les seves possibilitats.

Durant l’any 2001, la Tricameral ha signat 22 convenis de col·laboració amb
empreses, que inicien la tasca d’internacionalització.

CAMPANYA DE DIFUSIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE L’EURO  2001

Les accions que la Cambra va dur a terme l’any 2001 en relació amb l’entrada
de l’euro van estar sobretot destinades al sector comerç i serveis, així com a
aquell sector industrial que per raons  del seu mercat molt localitzat i amb negoci
exterior poc significatiu han optat per fer una adaptació relativa o totalment
tardana.

5. activitats

Premi 2001 a la Internacionalització
(Categoria Nova Exportadora), concedit a
Impladent, SL, empresa de la demarcació de
Sabadell



44

m
em

òr
ia

 2
00

1

ACCIONS DESENVOLUPADES:

Accions d’informació

• Línia 902 d’atenció telefònica, que va donar resposta a les preguntes
més freqüents relatives a l’euro. Es va tractar d’una línia gestionada des del
Consejo Superior de Cámaras, la qual es va donar a conèixer durant el
mes de juliol de 2001 a tots els comerços i serveis de restauració de la
demarcació a fi de posar a la seva disposició una via d’informació que els
resolgués els dubtes que els anaven sorgint, tant en període transitori com
en el de doble convivència de l’euro i la pesseta.

• Informació sobre la línia especial de préstec de l’ICF (Institut Català de
Finances), per afrontar els canvis tecnològics que suposa l’arribada de la
nova moneda. Informació adreçada el juliol de 2001 als comerços de la
demarcació de la Cambra.

• Guia pràctica de l’euro per al comerç: La Cambra ha fet arribar aquesta
guia editada des del Consell de Cambres de Catalunya, a tots aquells
comerços que l’han sol·licitat. Durant l’any 2001 s’han lliurat més de 500
guies.

• Guia sobre el II Pla estatal de transició a l’euro, adreçada a entitats,
assessors, consultors i gestors. S’ha lliurat en el curs de diverses sessions
informatives, a més de 300 persones interessades.

• Informació sobre l’euro al Diari de Sabadell, col·laborant en la secció de
preguntes sobre l’euro.

• Edició d’un CD-rom amb informació sobre seguretat dels bitllets i
monedes de l’euro,  enviat a totes aquelles empreses que el sol·liciten i
que dóna valuosa informació sobre les mesures de seguretat que incorpo-
ren els bitllets i les monedes d’euro. S’ha enviat a un miler d’empreses
aproximadament.

• Lliurament de material vari sobre l’euro, pòsters i fullets, a unes 600
empreses que els han sol.licitat, la majoria, comerços.

Accions de promoció

• Expositor d’informació de l’euro amb uns 50 fullets del Banc d’Espanya
“L’euro, la nostra moneda”, destinats als comerços de la demarcació a fi
de disposar d’eines informatives necessàries per al consumidor. Aquest
expositor es va distribuir a un miler de comerços de la demarcació.

• Exposicions Euro: oferta als diferents ajuntaments de realització
d’exposicions informatives sobre temes euro, en el marc d’activitats diverses
que organitzin.

La Cambra ha cedit una exposició de l’euro als ajuntaments de Montcada
i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Castellar del
Vallès, en el marc de diverses activitats que han dut a terme.

• Calculadores de conversió: en forma de clauer i com a element
promocional de la Cambra. Se n’han distribuït unes 1.500 durant els diferents
cursos sobre l’euro organitzats per la Cambra i també se n’han lliurat a
comerços que l’han sol·licitat.

• Entitat prescriptora de l’eurologo i formadora en el codi de bones
pràctiques. Se n’ha informat els comerços i s’ha subministrat l’eurologo a
aquells que l’han sol·licitat.

Accions de formació

• Seminari dirigit a assessors i gestors a fi d’actualitzar la seva informació, i
conscienciar i potenciar l’efecte multiplicador, que es va dur a terme el
passat mes d’octubre amb una assistència de 120 persones.

• Cursos de formació dirigits al comerciant, propietari, en col·laboració

5. activitats
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5. activitats

Jornada sobre l’Euro a la Cambra

amb el CIDEM, de manera que aquest en surti amb un Pla d’Implementació
de l’Euro i amb el corresponent eurologo o codi de bones pràctiques.

Aquest curs es va dur a terme a Sabadell al  mes de juliol de 2001, amb la
participació de 43 empreses i 56 assistents.

• Cursos de formació dirigits als dependents a fi que tinguin tota la
informació sobre les diferents etapes de convivència i de bescanvi de les
monedes i practiquin amb les noves monedes i els canvis. Aquests cursos
es van programar a partir del mes de setembre i la Cambra  els va anar
convocant durant octubre, novembre i desembre, amb gran èxit de
participació. Es van dur a terme un total de 34 cursos amb un total de 686
persones formades.

• Cicle de conferències als municipis de la demarcació, en col·laboració
amb entitats com ajuntaments, associacions de comerciants, etc. Amb
l’objectiu de donar informació i formació i fer lliurament als comerciants
assistents de l’eurologo com a distintiu del codi de bones pràctiques. S’han
fet un total d’11 conferències,  amb un total de 216 assistents.

• Participació en tallers euro: col·laboració com a ponents i tutors de 8
tallers euro organitzats pels ajuntaments de la demarcació, amb un total de
230 assistents.

• Conferències sobre seguretat dels bitllets i monedes d’euro:  dutes a
terme durant el mes de novembre de 2001 a fi d’informar sobre les mesures
de seguretat que han adoptat els bitllets i monedes d’euro.  S’han dut a
terme dues sessions, amb un total de 74 assistents.

Cal esmentar que la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
va ser l’única entitat de la demarcació que va oferir una formació
utilitzant euros de curs legal.

Xifres

• DISTRIBUCIÓ DE 10.650 ELEMENTS D’INFORMACIÓ

• DISTRIBUCIÓ DE 2.500 ELEMENTS DE PROMOCIÓ

• 4 EXPOSICIONS EN DIFERENTS POBLACIONS DE LA DEMARCACIÓ

• 1.382 PERSONES FORMADES EN TEMES REFERENTS A L’EURO

SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D’AJUTS PER A LA RENOVACIÓ COMER-
CIAL I COOPERACIÓ EN ELS COMERÇOS DE CATALUNYA

Durant el 2001, tant s’ha donat suport a les associacions de comerciants en el
desenvolupament i gestió dels ajuts per als plans de dinamització comercial,
com assessorament a les empreses comercials que van presentar sol·licituds
de subvenció al programa de la Direcció General de Comerç d’ajuts per a
l’adaptació als nous entorns de competitivitat dels comerços.

FÒRUM CLUB D’EMPRESES SEGLE XXI

Durant l’any 2001 s’ha continuat amb les sessions del Fòrum d’Empreses de la
Cambra. Aquest fòrum, iniciat l’any 1996, té per objectiu reflexionar
col·lectivament sobre temes d’interès per a les empreses.

Enguany s’han dut a terme 4 sessions del Fòrum:

• “Reflexions sobre mobilitat, intraestructures de transport i territori”, a càrrec
dels senyors Jordi Carrillo, gerent del Consorci Xarxa Viària, Germà Bel i
Queralt, doctor en economia i professor de la Universitat de Barcelona i
diputat al Congrés, i Albert Serratosa i Palet, doctor enginyer de camins i
tècnic urbanístic.

• “Fer ciutat, un compromís compartit. La construcció d’habitatges”, a càrrec
del Sr. Oriol Civil, tinent d’alcalde de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament de
Sabadell, juntament amb tècnics municipals de l’Àrea.
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• “Les telecomunicacions, factor clau per posicionar-se en la globalització”,
a càrrec del Sr. Josep M. Esteve i Sorigué, director general de Menta.

• “L’Agenda 21 local de Sabadell i l’activitat econòmica de la ciutat”, a càrrec
del Sr. Josep M. Civis Balasch, tinent d’alcalde de Medi Ambient,
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sabadell.

BUTLLETÍ DE LA BORSA DE SUBPRODUCTES

Durant l’any 2001 s’ha seguit oferint aquest servei, que té com a objectiu posar
en contacte empreses que generen residus amb altres que els poden utilitzar.
Actualment, el Butlletí es rep en format paper a través de la revista Empresa i
Medi Ambient (EiMA), que es distribueix gratuïtament a les empreses catalanes
que presenten la declaració de residus, però també és accessible en línia, a
través del web de la Borsa de Subproductes: www.subproductes.com

PREMIS TEMÀTICS

ORIGINALITAT BRODATS CAMARASA Via Massagué, 34 Sabadell

IMPACTE COMERCIAL VENTURA CORTINES  Via Massagué, 9 Sabadell

ADEQUACIÓ A L’ENTORN BENY JARDINERIA c/ Agricultura, 4  Sabadell

ELEGÀNCIA SAUS Rambla, 92 - Sabadell

MISSATGE NADALENC AUTOSERVEI LLAVALL c/ Fra Batlle, 50-52 Sabadell

QUALITAT ARTÍSTICA FORN OLIVERAS c/ Santiago Rusiñol, 10  Montcada
i Reixac

COMBINACIÓ PROD. ESTRADA FERRETERS  Av. Catalunya, 197
AMB ARRANJAMENT Palau - solità i Plegamans
APARADOR

5. activitats

CONCURSOS:

CONCURS PER AL DISSENY DEL CARTELL DE LA X MOSTRA DEL TURISME
Organitzat per escollir el cartell que serà la imatge de la Mostra del Turisme.
Els projectes presentats van ser 52.

PREMI ÚNIC
- Noemí García Malagón

ACCÈSSITS
- Eli Angulo Mulero
- Marc Brunet Navarro
- Àlex Fernández
- Laia Pamplona Expósito
- Marta Serrán Villa

L’APARADOR XXXI CONCURS NADAL 2001

Organitzat de l’10 al 21 de desembre del 2001, té el desig de fomentar i promoure
el comerç al detall de la demarcació de la Cambra. Com l’any anterior la
convocatòria ha estat realitzada conjuntament amb els ajuntaments i associacions
de comerciants, se n’ha incrementat el nombre de premis i s’ha atorgat per
primera vegada el premi a la millor parada de mercat. La participació ha estat
de 276 establiments comercials.

PREMIS ALS MILLORS APARADORS

1r Premi FLORS MONTCADA  c/ Montcada 31- Ripollet

2n Premi TALLERS J. GALLEGO  c/ Nemesi Valls 28 - Barberà del Vallès

3r Premi  MOBLES RIBALTA  Rambla, 138 - Sabadell

4t Premi MARCS I MOTLLURES CASBERMARC c/ De la Unió 7 - Sabadell

5è Premi BOSSES VILÀ  c/ Francesc Layret, 57- Sabadell

Cartell guanyador de la X Mostra de Turisme
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ACCÈSSITS

ALMACENES MAGDA c/ Còrcega, 2-6 - Sabadell

CALZADOS DON PEPITO  Passeig Espronceda, 84  Sabadell

LAMPISTERIA VIÑALS  Ronda Zamenhof, 114  Sabadell

MAPFRE ASSEGURANCES  Sol i Padrís, 111-C  Sabadell

POLLERIA SERGIO NEVADO  Rambla Sant Esteban s/n  Ripollet

PREMI A LA MILLOR PARADA DE MERCAT

FORN EL CALIU  Mercat Central - Sabadell

PREMIS CONCEDITS PELS AJUNTAMENTS

Badia del Vallès 1r. Premi:  Relogeria-Joyeria Lucle c/ Zaragoza, 1
2n. Premi: Llibreria-Papereria L’illa c/ Mallorca, 1
3r. Premi:  Estanco núm. 1 c/ Mancha, 13

Barberà del Vallès 1r. Premi: Tallers Joan Gallego c/ Nemesi Valls 28
2n Premi: Flors i Plantes Ara Av. Marquesos de Barberà, 123
3r Premi: Artesania del Mueble Tapizado

Centre Comercial Baricentro, 40

Castellar del Vallès 1r. Premi:  Floristeria Freesia c/ Prat de la Riba, 34
2n Premi: Terra Victòria c/ Hospital 11
3r. Premi:  Ma. Glòria Corseteria i Llenceria c/Major, 92

Cerdanyola 1r. Premi:  Papereria Aran c/ Pio Baroja, 2
del Vallès 2n. Premi: Jeans Store Dona Passeig del Pont, 7

3r. Premi:  Farmacia Sara Hidalgo Valls Av. Canaletes, 29

Montcada i Reixac 1r. Premi: Forn Oliveras c/ Santiago Rusiñol, 10
2n Premi: Tot i Mes c/ Santiago Rusiñol 2
3r. Premi: Ferreteria Industrial Montcada c/ Clavell, 44

Palau-solità 1r. Premi: Estrada Ferreters  Av. Catalunya, 197
i Plegamans 2n. Premi: Jorbachs  Av. Catalunya, 107

3r. Premi: Karlettin  Av. Diagonal, 45

Polinyà 1r Premi: El petit Merlot Ctra. Sentmenat, 123
2n Premi: Pescaderia Victor Ctra. Sentmenat 70-74
3r Premi: Jardimania Ctra. Sentmenat, 121

Ripollet 1r. Premi: Flors Montcada c/ Montcada 31
2n. Premi: Firart Rambla Sant Andreu 4,local 4
3r. Premi: Estanc Solà c/ Anselm Clavé 7

 Sabadell 1r. Premi: Material Sanitario Domedel c/ Dels Calders, 55
2n. Premi: Nap Buf Pl. Barcelona, 8
3r. Premi: Lliberia Yoli c/ Pizarro, 6

St Quirze del Vallès 1r. Premi:  La Manduca c/  Pintor Vila Puig, 2
2n Premi: G&M Viatges c/ Manso, 3b
3r Premi: Fruites i Verdures Laura c/ Pintor Vila Puig, 35

Santa Perpètua 1r. Premi: Miku’s c/ Pare Rodés 7-A
de Mogoda 2n. Premi: Decohabit 2002  c/ Marià fortuny,14 bis

3r. Premi:  Calitas Rambla, 22

Sentmenat 1r Premi: Bacchus Ptge Escoles s/n
2n Premi: Subministres Rovira Passeig Anselm Clave 5
3r Premi: Beep Beep Sol c/  Climent Humet 18

5. activitats
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PROGRAMA DE BENCHMARKING I VISITES A CENTRES D’INVESTIGACIÓ,
D’ASSAIG I DE SERVEIS EMPRESARIALS
Durant l’any 2001 s’ha continuat amb el programa, iniciat fa un parell d’anys,  de
visites a centres capdavanters que donen suport a l’empresa en les seves
diferents vessants. En paral·lel a aquesta activitat, s’ha continuat també amb el
programa de benchmarking de visites a empreses considerades líders en el
seu sector perquè gaudeixin de metodologies de treball i processos productius
o logístics que aporten fets diferencials i d’excel·lència empresarial.

Les visites que s’han dut a terme dins aquests programes han estat:

C e n t r e s

CIMALSA. Empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Gestió d’una cen-
tral integrada de mercaderies i activitats logístiques.

LGAI Tecnological Center. Aplicació, investigació, desenvolupament i difusió
de la tecnologia.

Port de Barcelona. Autoritat Portuària de Barcelona. Presentació comercial,
recorregut marítim i terrestre a les instal·lacions portuàries i el servei d’atenció al
client.

E m p r e s e s

El Corte Inglés. Visita al centre logístic de Montornès, Centre Regional de
Distribució (CRD), que subministra les mercaderies als centres comercials del
Grup El Corte Inglés i Hipercor de Catalunya, València, Aragó, Múrcia i Mallorca.

Alstom. Companyia creada el 1989, és un dels principals subministradors per a
les indústries i infraestructures d’arreu del món. L’interès de la visita va estar en
els sistemes de fabricació de material ferroviari, rodant, infraestructures, sistemes
i serveis de transport integrats. Visita als tallers de fabricació i muntatge.

SONY. La fàbrica de Viladecavalls està consolidada com a númº. 1 de Sony a
Europa pel seu volum de producció i númº. 1 a tot el món en la producció de
televisors. L’interès de la visita es va concentrar en els seu sistemes de producció.
Visita als tallers de fabricació i muntatge.

‘la Caixa’. Visita a la seu social de “la Caixa”, primera xarxa de mitjans de
pagament d’Espanya, amb més de 4.400 oficines, 22.000 empleats i prop de
6.800 terminals d’autoservei bancari. L’interès de la visita fou el model de gestió
de qualitat implantat a l’entitat.

5. activitats

Visita Benchmarking a SONY
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5.4.3. ALTRES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ

PREMIS CAMBRA 2001
L’objectiu d’aquests premis és reconèixer l’esforç de  les empreses, les entitats,
els comerços i els professionals que contribueixen a la millora de la competitivitat
del país sense oblidar la seva responsabilitat amb la societat, el medi ambient i
l’entorn urbà.

Sota el nom de Premis Cambra, s’afegeixen als ja tradicionals Premis al Mèrit
Exportador i Premis  Vallès a la Indústria i Serveis, que varen  celebrar les seves
XXXII i VII edicions, respectivament, les primeres edicions dels Premis Cambra
al Comerç Interior, els Premis Cambra a l’Urbanisme i el Transport i els Premis
Cambra a la Gestió Mediambiental.

Les empreses guardonades en l’edició de l’any 2001 foren:

PREMIS CAMBRA 2001. COMERÇ INTERIOR
Hotel Urpí, SCP
Coordinadora d’Associacions de Comerciants del Vallès Occidental

PREMIS CAMBRA 2001. URBANISME I TRANSPORT
Salas Associats
Transports de Sabadell, SCCL

PREMIS CAMBRA 2001. INSDÚSTRIA I SERVEIS
Yamaha Motor España, SA
Cadena Joma’s, SL

PREMIS CAMBRA 2001. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Huecopack, SA
Universitat Autònoma de Barcelona

PREMIS CAMBRA 2001. MÈRIT EXPORTADOR
Nupik Internacional, SA
Pielcolor, SA

MÈRIT EMPRESARIAL
Sr. Pere Sinard i Romeu

GUARDÓ EN RECONEIXEMENT AL SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)

GUARDÓ EN RECONEIXEMENT PELS MÉS DE 50 ANYS D’ACTIVITAT EM-
PRESARIAL
Pere Pons, SA

JORNADES DEL COMERÇ
Amb l´objectiu de promocionar el comerç de la demarcació, del 26 de febrer al
12 de març de 2001 es va celebrar les 12es Jornades del Comerç,  en què
varen participar 1.203 comerciants en les activitats següents:

• 26-28 de febrer: Anàlisi de les experiències de dinamització i urbanisme
comercial de la regió de Tolosa de Llenguadoc. Activitat restringida a
presidents d’associacions de comerciants i regidors de comerç.

• 3 de març. Sopar del Comerciant. Presidit per l’Hble. Sr. Artur Mas, conseller
en cap de la Generalitat de Catalunya.

En el decurs del sopar es va procedir al lliurament dels premis del 32è
concurs L’Aparador (28 premis atorgats per la Cambra de Comerç de
Sabadell, 33 premis especials concedits pels ajuntaments).

5. activitats

Lliurament dels Premis Cambra 2001 a càrrec
del conseller d’Economia i Finances
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• 12 de març. Jornada: El Comerç i el Consumidor. Què ha de fer el
comerciant?.  Una reflexió sobre el comerç i els seus clients, avui.

Obertura presidida pel director general de Comerç Sr. Jaume Angerri. Dinar
presidit per l’Hble. Sr. Francesc Homs, conseller d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya. El contingut de la Jornada va ser el següent:

- Presentació de l’estudi El comerç i els hàbits de consum de la
demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell,    a càrrec del Sr.
Josep M. Bros, consultor de BFL.

- Ponències: “Els hàbits de consum i les claus de l’èxit”:

• Urbanisme comercial. Sr. Marçal Tarragó.
• Disseny urbà. Sra. Beth Figueras.
• Els clients contents de veritat. Sr. Joan Elias.

• 13 de març. Preestrena de la representació teatral Tot Lloll, de Guillem Jordi
Graells, Josep Maria Mestres i Lloll Bertran, al Teatre Poliorama de Barcelona.

X MOSTRA DEL TURISME DEL VALLÈS

A la X Mostra del Turisme del Vallès, que va tenir lloc del 25 al 27 de maig del
2001, hi varen participar més de 200 expositors, ubicats en 24 estands, amb
una oferta molt variada de viatges i estades de vacances, hoteleria i restauració,
esports d’aventura, càmpings, turisme rural, urbanitzacions, apartaments i
escoles de turisme. La mostra va ser visitada per unes 35.000 persones.

X Mostra del turisme del Vallès

5. activitats

12es Jornades del Comerç presidides pel Sr. Jaume
Angerri, Director General de Comerç de la Generalitat.
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5.5. FORMACIÓ

5.5.1. CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

Els  trets característics dels cursos de formació contínua que ofereix la Cambra
són els següents:

- Formació  no reglada que s’adapta ràpidament a les necessitats de les
empreses.

- Formació  com  a  servei, amb  preus inferiors als del mercat i amb unes
reduccions de matrícula addicionals per a les empreses electores de la
Cambra.

- Formació dirigida  al  perfeccionament del personal en actiu de les
empreses.

Formació fonamentalment impartida per a professors o professionals, que
aporta una experiència pràctica en el tema que es desenvolupa.

Participació de la Cambra  de Comerç de Sabadell amb estand propi, al III Saló
de l’Ensenyament del Vallès, FIRA APRÈN, celebrada del dia 1 al 4 de març,
contribuint a la difusió de l’àmplia oferta de formació contínua, post-graus, Beques
Cambra, cursos i seminaris de comerç exterior, etc., que la  Cambra realitza en
les seves instal·lacions i en format in·company.

Cursos organitzats:

ÀREES CURSOS HORES ASSIST.

Gestió empresarial 12 338 157
Comerç interior 41 279,5 763
Habilitats directives 7 92 74
Comerç exterior 6 426 85
Fiscal i jurídica 7 95 97
Màrqueting i comercial 8 133 77
Producció, logística, prev. riscos i qualitat 16 332 177
Recursos humans 5 47 47
Cursos in company 9 44,5 151
Informàtica i noves tecnologies 5 79 54

TOTALS 116 1.886 1.682

DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN COMERÇ I MÀRQUETING
INTERNACIONAL

Destaca la convocatòria, per primera vegada, d’un curs de diplomatura de
postgrau en comerç i màrqueting Internacional, conjuntament amb la Cambra
de Terrassa, la UAB i el COPCA.

Aquest curs, de 270 hores de durada, combina formació més acadèmica amb
pràctica i permet obtenir un títol oficial de postgrau de la UAB.

En aquesta primera edició, el curs s’ha impartit a les aules de la Cambra de
Sabadell.

5. activitats

Cursos

Estand de la Cambra a FIRA APRÈN
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5.5.2. CONFERÈNCIES I SESSIONS MONOGRÀFIQUES

Les  conferències i sessions monogràfiques organitzades  per  la Cambra  han
versat sobre temes actuals i nous que preocupaven a les empreses. S’han realitzat
un total de 28 conferències.

Han estat les següents:

CONFERÈNCIES ASSISTENTS

Novetats fiscals per a l’any 2001 138

Reflexions sobre mobilitat 62

Pla d’actuació internacional 61

Iniciació a l’exportació 78

Nova llei d’urbanisme 84

El conseller de seguretat en mercaderies perilloses 81

La franquícia 10

Presentació del Programa ICECAT 14

Com implantar amb èxit un SGMA 51

La marca i el nom de domini 14

Campanya de la renda i societats del 2000 34

Com organitzar la prevenció de riscos (Sabadell) 54

Com fer negocis amb els Estats Units 20

Integració d’energies renovables 43

La seguretat dels productes industrials 37

Com organitzar la prevenció  de riscos (Castellar del Vallès) 21

ADR 2001 31

Guia de tràmits mediambientals 98

Conegui què fa el seu client 48

Negociar amb un distribuïdor 36

L’euro: com afectarà en la comptabilitat 120

Contractar un agent comercial 20

Buscar informació de comerç  exterior a Internet 20

Adaptació de l’empresa de transports a l’euro 25

L’euro: una moneda segura (2 conferències) 74

Estudi d’hàbits de consum a Montcada i Reixac 16

La seguretat dels productes industrials 21

T O T A L : 1.311

També s’han realitzat, en col·laboració amb altres entitats, sessions informatives
per al sector del comerç, en especial pel que fa a com promocionar el comerç
i a donar informació sobre l’euro. En total s’han realitzat 13 sessions a diferents
poblacions de la demarcació.

També s’han realitzat 3 conferències a petició de diversos centres de FP de la
demarcació, en les quals s’ha analitzat la situació econòmica del moment,
l’estructura empresarial de la zona i la problemàtica específica d’algun sector
en concret.

5. activitats

conferències

conferències
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 5.5.4. BORSA DE PROFESSIONALS I D’ADMINISTRATIUS

EN COMERÇ EXTERIOR

L’any 2001 s’ha dut a terme, convocada per la Tricameral, la VI edició de la
Borsa de Professionals en Comerç Exterior. Amb una participació de 15 alumnes.

Pel que fa a la formació d’aquests professionals, per primera vegada se’ls ha
atorgat una beca per incorporar-se al  curs de diplomatura de postgrau en comerç
i màrqueting internacional, fet que els suposa, a més, l’obtenció d’un títol de
postgrau oficial.

Aquest programa ha comptat amb el patrocini del Banc Sabadell, “la Caixa” i
Star Trans Vallès, SL.

 5.5.6. PROGRAMA BEQUES 2001-2002

La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix les Beques Cambra, un determinat
nombre de beques per a les empreses de tots els sectors de la demarcació
(indústria, comerç i serveis) que vulguin millorar les capacitats de l’empresari o
del seu personal a través de la formació continuada. D’aquesta manera, la
Cambra facilita l’accés de les empreses a una formació específica i de qualitat
que permeti una adaptació al canvi constant, al reciclatge necessari per a
l’activitat professional competitiva, i a la gestió de la força i la potencialitat de les
persones, dels recursos humans.

L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar l’accés a diferents progra-
mes de formació propis o externs.

Les Beques Cambra s’atorguen per a cursos de mestratge, de postgrau i
d’especialització superiors a les 50 hores de durada, inclosos en el programa
específic seleccionat per la Cambra.

Al llarg de l’any 2001 s’han concedit 28 beques per un import total de 6.000.000
ptes (36.060,73 €).

5.5.3. CURSOS ALS CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Aquests cursos van dirigits als alumnes de la branca administrativa. Tenen com
a objectiu complementar la formació obtinguda introduint la disciplina adquirida
del comerç internacional i mostrar als assistents les moltes possibilitats laborals
d’enfocar el seu futur professional cap a aquesta àrea.

CURSOS ASSISTENTS

Iniciació al comerç exterior 7 168

5. activitats

 5.5.5. PROGRAMA E+   (escola-empresa) PER A LA GESTIÓ DE

LES PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL A LES EMPRESES.

E

D’acord amb la Llei 3/93,  bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i
navegació d’Espanya, la Cambra de Sabadell, juntament amb la resta de cambres
catalanes, ha dut a terme el Programa E+∃  , que permet que els estudiants de
cicles formatius de grau mitjà i superior puguin fer les pràctiques a les empreses
de la demarcació.

Durant l’any 2000-2001 la Cambra de Sabadell, a través del BID, ha possibilitat
la signatura de  737 convenis de pràctiques en alternança.

S’han organitzat cursos especials per a tutors d’empreses, en coordinació amb
la resta de cambres catalanes.
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5. activitats

5.5.7. ESTADÍSTICA FINAL D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Durant l’any 2001 la Cambra de Comerç de Sabadell ha posat en marxa el
Gabinet d’Estudis amb l’objectiu d’elaborar informes, estudis, estadístiques i
anàlisis socioeconòmiques de la conjuntura de la demarcació, amb la qual cosa
s’ha cobert un buit important que hi havia en aquesta àrea.

Per fer un seguiment específic i continuat de la conjuntura de la demarcació es
va preparar una mostra representativa d’empreses de tots els sectors econòmics
i un qüestionari per a una enquesta semestral. Durant la preparació d’aquesta
tasca es van realitzar les gestions necessàries a fi de poder-la realitzar
conjuntament amb el CIESC (Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i
Comarca), per la qual cosa els presidents del CIESC  i de la Cambra van signar
un acord de col·laboració el dia 25 de maig de 2001. En el marc d’aquest acord,
el Gabinet d’Estudis va gestionar la creació d’una comissió tècnica amb perso-
nes d’ambdues entitats per fer el seguiment de les enquestes de conjuntura i la
valoració i difusió dels resultats.

Es van fer els treballs necessaris per realitzar la primera enquesta de conjuntura
durant el mes de juliol i,  a causa de l’impacte sobre l’escena internacional
produït pels fets terroristes de l ‘ 11 de setembre, es va realitzar un sondeig
addicional a l’enquesta durant el mes d’octubre.

Els resultats i valoracions de l’enquesta de conjuntura i del sondeig posterior es
van publicar en el primer número del butlletí “Ritme Econòmic” que es fa arribar
a les empreses, a les administracions i als organismes socioeconòmics.

Per desenvolupar estadístiques i altres estudis, el Gabinet va preparar un acord
amb l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), per a l’assistència tècnica i
aprofitament de dades concretes de la demarcació. L’acord també ha permès
elaborar la mostra, el qüestionari i les taules de resultats de les enquestes de
conjuntura amb criteris homogenis i rigorosos, que li donen la categoria d’ esta-
dística oficial. Aquest acord el van signar el dia 26 de juny de 2001 l’ Honorable
conseller d’Economia i Finances i el president de la Cambra de Comerç de
Sabadell.

A banda de les gestions i treballs de preparació, elaboració, implantació i
seguiment de les enquestes de conjuntura, i dels acords esmentats, des del
Gabinet d’estudis també s’ha ofert a les empreses el servei d’atenció de consul-
tes, s’ha elaborat la Memòria econòmica de l’any 2000 i s’ha participat en altres
estudis i informes interns, com el de sinistralitat.

5.6. ESTUDIS ECONÒMICS DE LA DEMARCACIÓ

Signatura del Conveni de col·laboració
entre la Cambra i el CIESC

Cursos de formació contínua 72 1.158 123 1.850 70,80% 59,76%

Conferències 27 1.191 28 1.311 3,70% 10.08%

Cursos als centres de FP 7 291 7 168 0 -42,27%

Borses de comerç exterior 27 15 0 -44,44%

Programa E+∃  (convenis) 389 737 0 89,46%

TOTAL 3.056 4.081 33,54

Núm. activ. Assist.  Núm. activ. Assist. Núm. activ. Assist.
ACTIVITATS

2000 2001 Comparatiu 00/01
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6. LOBBY

La Cambra, mitjançant les seves comissions, ha dut a terme un seguit d’accions
amb la finalitat de defensar els interessos de tots els electors de la demarcació.
A continuació  es relacionen les accions més rellevants.

- Presidència i lideratge de la Comissió de Comerç Exterior del Consell de
Cambres de Catalunya.

- Participació en la Comissió de Comerç Exterior del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio Españolas. Planificació i coordinació del Pla cameral
de promoció de les exportacions  2001.

- Participació en la Comissió d’Infraestructures i Transports del Consell de
Cambres de Catalunya. Treballs entorn de les necessitats i prioritats
infraestructurals a Catalunya a escala catalana, estatal i internacional: xarxa
viària, ferroviària, aeroportuària, portuària i energètica; corredor plurimodal
de transports est-oest del sud d’Europa, Llibre blanc de transports, alta
velocitat per a viatgers i per a mercaderies, estudi Pla d’aeroports de
Catalunya, augment del preu del gas-oil, Pla de transports de viatgers de
Catalunya, Pla director d’infraestructures 2000-2010, avantprojecte de la
llei de mobilitat, grup de treball de peatges.

- Participació en la Comissió de Transports del Consejo Superior de Cáma-
ras. Discussions entorn de les necessitats i problemàtiques específiques
del sector del transport, amb l’anàlisi de les novetats legislatives, de la Llei
d’ordenació dels transports terrestres, Llibre blanc del transport, Llei de
trànsit, preu dels carburants, etc.

- Participació en les comissions de medi ambient del Consell de Cambres
de Catalunya i del Consejo Superior de Cámaras, treballant  especialment
en la modificació i presentació d’esmenes als diferents textos legals, com
els relatius als annexos de la Llei d’intervenció integral de l’Administració
ambiental, el nou mapa eòlic de Catalunya, la Directiva sobre compostos
orgànics volàtils, el Catàleg europeu de residus, el nou sistema de gestió
informatitzat de residus via la participació en el grup de treball de la Junta
de Residus, i el seguiment de l’aplicació de les diferents ordenances
ambientals en els municipis de la demarcació de la Cambra, posant espe-
cial èmfasi en les diferents taxes ambientals que apliquen els ajuntaments
respectius.

- Participació en les comissions d’indústria del Consell de Cambres de
Catalunya i del Consejo Superior de Cámaras, on destaquen especialment
els temes de qualitat, innovació i política.

- Participació en la Comissió de Comerç Interior i Turisme del Consell de
Cambres de Catalunya, en la qual destaquen especialment les al·legacions
presentades al PTSEC 2001-2004, així com a les directrius del Programa
d’assistència tècnica al comerç, programa marc de suport als plans de
dinamització del comerç de la demarcació.

- Participació en la Comissió de Comerç Interior i Turisme del Consejo Supe-
rior de Cámaras per a aquells temes relacionats amb la problemàtica es-
pecífica i promoció del comerç.

- Participació en la Comissió per a la Promoció del comerç de Catalunya de
la Generalitat de Catalunya, destacant especialment les aportacions fetes
per a l’ampliació i estructuració del programa de Suport al Comerç 2001-
2004 de la Generalitat.

Antoni Peñarroya Trench

President de la Cambra de Comerç
i Indústria de Sabadell

6. lobby
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- Informes a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya
sobre els POEC de la nostra demarcació, que s’han presentat al
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme perquè les aprovi definitivament.

- Participació activa en les comissions de formació, i d’hisenda, i creació
d’empreses del Consejo Superior de Cámaras, per coordinar accions de la
Cambra amb les de la resta de l’Estat.

- Participació activa en el Grup de Treball del Consell de Cambres de
Catalunya sobre la llei de cambres de Catalunya.

Accions de defensa dels interessos generals davant les administracions
estatal i autonòmica:

- Presentació davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya de les necessitats en infraestructura viària i
ferroviària per donar suport a l’activitat econòmica del nostre territori,
demanant que s’agilitzi la inversió en infraestructura necessària.

- Anàlisi i presentació d’al·legacions en el període d’informació pública del
Pla director d’infraestructures 2000-2010 de l’Autoritat del Transport
Metropolità, on es concreten les inversions en infraestructura de transport
col·lectiu a l’àrea metropolitana per a aquest període.

- Anàlisi i presentació d’al·legacions al Pla de transports de viatgers de
Catalunya, pla en el qual es concreten les directrius en transport públic de
viatgers per ferrocarril i carretera a tot Catalunya.

- Presentació, davant del Ministeri de Foment de les necessitats en matèria
d’infraestructura viària i ferroviària en el nostre territori que són competència
de l’Estat. En especial, accions lobby per assegurar el pas de l’AVE pel
Vallès amb una estació en aquest tram.

- Participació en la Declaració de Gelida per a la creació d’un nou model
d’autopistes en el territori català que elimini greuges comparatius entre
territoris i racionalitzi la xarxa viària existent.

- Participació en el grup de treball de peatges creat a instàncies del Parlament
per estudiar aquest nou model d’autopistes.

- Representació en l’òrgan GPA, (Gestió i Promoció Aeroportuària) per tractar
i elaborar projectes referents a l’activitat aeroportuària. En particular,
participació en la redacció del Pla d’aeroports de Catalunya.

- Accions davant l’Administració central  per a l’augment del preu del gas-oil
i la consegüent repercussió en l’activitat econòmica del sector del transport.

- Accions davant el Ministeri de Foment, com a administració tutelar del servei
postal, perquè s’adoptin les mesures oportunes per donar resposta a les
deficiències detectades en el funcionament de Correus a la nostra
demarcació.

Accions de promoció de l’activitat econòmica i de desenvolupament:

- Posada en funcionament, gestió i manteniment del web
www.vallesindustrial.com de promoció de sòl industrial dins el marc del
Pacte per a l’Ocupació del Vallès Occidental.

- Manteniment dels contactes amb la Direcció Territorial de Correus, per anar
fent el seguiment del funcionament del servei de repartiment de
correspondència. Enquestes periòdiques de seguiment.

6. lobby
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- Estudi de caracterització dels polígons industrials de la demarcació per
promoure la implantació de la xarxa de fibra òptica en els polígons d’acord
amb les ofertes de les diferents empreses del sector.

- Col·laboració en els estudis de disseny i caracterització d’un centre de
transports a Can Roqueta promogut per VIMUSA, conjuntament amb
l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Aquest centre de transports inclou un
aparcament de camions, tallers de reparacions de vehicles, activitats de
suport a l’activitat del transportista, una gasolinera, una ITV i naus industrials
per a activitats logístiques.

Accions diverses davant els diferents ajuntaments de la demarcació:

- Seguiment dels projectes en període d’informació pública dels diferents
ajuntaments de la demarcació i presentació d’al·legacions si són oportunes.

- Seguiment de les millores de les infraestructures del polígon Cadesbank, i
recerca de crèdits tous per a les empreses per pagar les contribucions
especials.

Accions davant l’Ajuntament de Sabadell:

- Participació en la comissió de seguiment per a la revisió de la modificació
del Pla general de Sabadell en l’àmbit del riu Ripoll perquè la Generalitat
l’aprovi definitivament.

- Reunions de treball per a la revisió del Pla especial d’intervenció en el
paisatge urbà del segle XIX i presentació d’al·legacions, amb tots els agents
implicats i coordinant les demandes dels diferents col·lectius.

- Participació en la taula de mobilitat creada per l’Ajuntament de Sabadell
per tal de discutir temes relacionats amb la mobilitat sostenible.

- Participació en el Centre d’Activitats del Sector Alimentari (CASA).

- Participació en l’Oficina de Dinamització del Centre.

- Discussió de la revisió de l’Ordenança d’abocaments per adequar els per-
misos de connexió a la xarxa de sanejament municipal arran de la posada
en funcionament de la nova Estació de Depuració d’Aigües Residuals del
Ripoll.

- Com a conseqüència dels acords globals presos el 1992 a la Cimera de
Rio, el govern català va decidir elaborar una Agenda 21 per a Catalunya.
Aquest document estratègic ha d’establir els criteris, les prioritats i els
objectius perquè les diverses polítiques que es desenvolupin al nostre país
durant els propers anys siguin més sostenibles.

Dins d’aquest marc, des de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
s’està impulsant el procés de confecció de l’Agenda 21 local de Sabadell,
en la qual participa  la Cambra mitjançant la seva representació en la
Comissió Sabadell Sostenible, i ocupant la Secretaria del Fòrum de Sabadell
per a la Sostenibilitat.

6. lobby



m
em

òr
ia

 2
00

1

59

7
R

E
P

R
E

S
E

N
TA

C
IO

N
S

 D
E

 L
A

 C
A

M
B

R
A

E
N

 
A

L
T

R
E

S
 

O
R

G
A

N
I

S
M

E
S



60

m
em

òr
ia

 2
00

1

7. representacions de la Cambra en altres organismes

  7- REPRESENTACIONS DE LA CAMBRA EN ALTRES
ORGANISMES

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Sr. Lluís Bardet i Tello

AJUNTAMENT DE SABADELL
• PLA ESTRATÈGIC

Sr. Jaume Bercial i Casbas

• AGÈNCIA 21 LOCAL
Sr. Francesc Clusella i Luque
Sra. Núria del Pozo i Estop

• CONSELL LOCAL
DE SEGURETAT
Sr. Carles Mas i Codina

• CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL
Sr. Salvador Palomo i Torres

AJUNTAMENT DE CASTELLAR
DEL VALLÈS

• PLA ESTRATÈGIC CASTELLAR
Sr. Eduard Bprràs i Finestres

AMEC (Associació Multisectorial
Exportadors de Catalunya)
Sr. Jordi Macarulla i Bombardó

ASCAMM (Associació Catalana
d’Empreses de Motlles i Matrius)
Sr. Ramon Alberich i Ferrer
(president)

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL
Titulars

- Anton M. Brunet i Berch
- Francesc Clusella i Luque
- Josep Argemí i Santamaria
- Pere Busquets i Artigas

Suplents
- Ramon Alberich i Ferrer
- Francesc García-Planas i Marcet
- Salvador Palomo i Torres
- Francesc Fayos i Basaganyes

CAMBRA DE COMERÇ
INTERNACIONAL
(Comitè Espanyol)
Sr. Francesc Garcia-Planas i Marcet

CAMERDATA
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

CASSA

- Sr. Antoni Peñarroya i Trech
   (Junta Gral. d’Accionistes)

- Sr. Salvador Palomo i Torres
   (Consell d’Administració)

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT
DEL CONVENI DEL CONSELL DE
CAMBRES DE CATALUNYA AMB
L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES.
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

COMITÈ EXECUTIU DEL COPCA
Sr. Jaume Bercial i Casbas

CONSELL ASSESSOR
TERRITORIAL D’EXPORTACIÓ
DE CATALUNYA
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

CONSELL DE CAMBRES DE
CATALUNYA
Ple

- Sr. Antoni Peñarroya i Trench
       (Tresorer)

- Sr. Andreu Grau i Bedós
- Sr. Jaume Busquets i Folch
- Sr. Jaume Bercial i Casbas
- Sr. Eduard Borràs i Finestres

Comissions:
Comerç Exterior:

- Sr. Antoni Peñarroya i Trench
- Sr. Francesc García-Planas i Marcet
- Sr. Eduard Borràs i Finestres
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sra. Trinitat Rodríguez i Martínez
- Sr. Vicenç Vicente i Juanola

Comerç Interior:
- Sr. Antoni M. Brunet i Berch
- Sr. Lluís Canudas i Mas
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sr. Manuel Amado i Martí

Comissió Indústria:
- Sr. Ramon Alberich i Ferrer
- Sr. Joan Valls i Mas

Comissió de Turisme:
- Sr. Antoni M. Brunet i Berch
- Sr. Lluís Bardet i Tello
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Comissió de Transports:
- Sr. Lluís Bardet i Tello
- Sr. Carles Mas i Codina
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sra. Ester Gatell i Poch

Comissió d’Infraestructures:
- Sr. Salvador Palomo i Torres
- Sr. Joan Leiva i Sánchez
- Sr. Joan Seró i Guiamet
- Sra. Ester Gatell i Poch

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
Ple
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

Comissions Consultives:
Comerç Interior:

- Sr. Antoni M. Brunet i Berch
- Sr. Francesc Fayos i Basaganyes
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sr. Manuel Amado i Martí

Comerç Exterior:
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sra. Trinitat Rodríguez i Martínez
- Sr. Vicenç Vicente i Juanola

Indústria:
- Sr. Ramon Alberich i Ferrer
- Sr. Joan Valls i Mas

Borsa de Subcontractació:
Sr. Vicenç Vicente i Juanola

Formació:
Sr. Joan Valls i Mas

Medi Ambient:
- Sr. Francesc Clusella i Luque
- Sr. Joan Valls i Mas
- Sra. Núria del Pozo i Estop

Creació d’Empreses:
Sra. Núria del Pozo i Estop

Transport i Comunicació:
- Sr. Salvador Palomo i Torres
- Sra. Ester Gatell i Poch

CONSELL D’USUARIS DEL
TRANSPORT MARÍTIM
Sr. Lluís Bardet i Tello

CONSELL SOCIAL DE LA UAB
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

DECLARACIÓ DE GELIDA
- Sr. Salvador Palomo i Torres
- Sra. Ester Gatell i Poch

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ
INTERNACIONAL (ESCI)
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIO EMPRESA I CIÈNCIA
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

FUNDACIÓ PROGRÉS I TÈCNICA
- Sr. Antoni Peñarroya i Trench
   (president)
- Sr.Ramon Alberich i Ferrer
   (secretari)

GENERALITAT DE CATALUNYA

• CONSORCI PROMOCIÓ
COMERCIAL DE CATALUNYA
(COPCA)
- Sr. Antoni Peñarroya i Trench

-    (Consell General)
- Sr. Jaume Bercial i Casbas

• DIRECCIÓ GENERAL DE
COMERÇ PREMI GENERALITAT
INTERNACIONALITZACIÓ
- Sr. Francesc García-Planas
   i Marcet

• COMISSIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE
CATALUNYA
- Sr. Manel Amado i Martí

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
Sr. Andreu Grau i Bedós

INVERSORA TAULÍ, SA
Sr. Eduard Borràs Finestres

NEX-PIPE 2000, GRUP DE
COORDINACIÓ AUTONÒMICA
Sr.  Joan Valls i Mas

OFICINA DE DINAMITZACIÓ DEL
CENTRE DE SABADELL
Assemblea:

- Sr. Salvador Palomo i Torres
- Sr. Joan Leiva i Sánchez
- Sr. Lluís Canudas i Mas

Junta Directiva:
- Sr. Antoni M. Brunet i Berch
- Sr. Ferran Torrents i Garcia
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PATRONAT FUNDACIÓ ESDI
(Escola Superior de Disseny)
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

PATRONAT MUNICIPAL
D’OCUPACIÓ DE RIPOLLET
Sr. Jordi Macarulla i Bombardó

RIBATALLADA,S.A.
Sr. Salvador Palomo i Torres

SERVEIS COMPLEMENTARIS
FITOSANITARIS (SECFISA)
Sr. Antoni Peñarroya i Trench

TRIBUNAL ARBITRAL DE
SABADELL
Sr. Eduard Borràs i Finestres

SBD CREIXENT, S.A.
Sr. Eduard Borràs i Finestres

7. representacions de la Cambra en altres organismes
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8. auditories
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