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SEU CENTRAL:

Av. de Francesc Macià, 35
08206 SABADELL
Ap. Correus 119

Tel. 93 745 12 55
Fax 93 745 12 56

www.cambrasabadell.org

general@cambrasabadell.org
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L’any 2009 s’ha caracteritzat 

pels efectes de la crisi en 

el conjunt de l’economia 

del nostre país. Les seves 

repercussions han estat es-

pecialment signifi catives en 

aquelles comunitats, com la 

catalana, amb una forta im-

plantació industrial.

Malgrat les mesures adopta-

des pel Govern central i per 

la Generalitat, les conseqüèn-

cies d’aquesta conjuntura 

han estat molt importants 

en el conjunt del nostre teixit 

productiu.

Davant d’aquesta situació, 

que ja vam començar a viure a 

partir del segon semestre del 

2008, la Cambra de Comerç 

de Sabadell ha intensifi cat 

les seves accions i els seus 

serveis per tal d’ajudar a les 

empreses a superar aquest 

desfavorable context econò-

mic. Aquest ha estat el nostre 

principal objectiu durant l’any  

2009 i així es mantindrà per 

al proper any.

Així, doncs , la nostra principal 

prioritat ha estat la de facilitar 

als empresaris les eines i els 

mecanismes adients per po-

der encarar el futur amb unes 

perspectives més favorables, 

tot intentant millorar la com-

petitivitat de les empreses i 

el seu posicionament en els 

mercats nacionals i interna-

cionals.

Tots els serveis desenvolu-

pats per la Cambra al llarg 

d’aquest any s’han incremen-

tat considerablement amb 

relació a l’exercici anterior, la 

qual cosa posa de manifest 

l’alt grau d’acceptació que 

han tingut entre les empreses 

de la demarcació.

En aquest sentit, s’han dut 

a terme més de 25.000 trà-

mits empresarials, s’han 

emès prop de 500 certifi cats 

digitals, s’ha recuperat 1,5 

milions en la devolució de 

l’IVA pagat a l’estranger (180 

sol·licituds), i 5.000 peticions 

d’informació.

D’altra banda, s’han ofert 

noves bases de dades amb 

el CD de les principals em-

preses del Vallès i l’oferta 

d’adequació a la LOPD. 

S’han incorporat nous trà-

mits a l’Ofi cina de Gestió 

Empresarial, s’han iniciat nous 

tràmits com Innoempresa, 

ajuts OEPM, ACC1Ó, així com 

la tramitació de la Societat 

Limitada (SLNE) en línia, nous 

programes de “Com vendre 

més i millor” o “Optimització 

Financera i Bancària”.

Pel que fa a la formació, un 

dels aspectes prioritaris per  

a la nostra entitat, s’han dut a 

terme en aquest exercici, 142 

accions formatives amb un to-

tal de 2.360 alumnes i prop 

de 2.823 hores lectives, 28 

cursos In company i cursos 

d’especialització d’alt nivell, 

com el de Direcció Financera 

amb ESADE.

En el sector de la internacio-

nalització i a causa, precisa-

ment, de l’atonia del mercat 

nacional, també hem intensifi -

cat les nostres actuacions per 

tal d’afavorir i de millorar el 

posicionament de les nostres 

empreses arreu del món.

En aquest sentit, s’han dut a 

terme 32 accions de promo-

ció internacional a 30 països 

amb 150 empreses partici-
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pants i més de 2.000 contac-

tes empresarials realitzats. 

S’han organitzat 12 sessions 

informatives amb 340 partici-

pants, s’ha consolidat el Pla 

de Subcontractació Català 

(la Borsa de Subcontractació 

de Sabadell ja té 200 em-

preses), més d’una vintena 

d’empreses han format part 

del programa NEX PIPE per 

a nous exportadors i s’ha fet 

l’assessorament en comerç 

internacional a més d’un mi-

ler d’empreses.

Així mateix, i entre d’altres ac-

tivitats camerals realitzades 

al llarg d’aquest any, també 

destaquen la presentació de 

l’estudi de la situació del mer-

cat de la construcció al Vallès 

Occidental, l’estudi del cens 

de polígons industrials de Cer-

danyola, el desenvolupament 

del projecte europeu CHAN-

GE, destinat a la promoció de 

l’efi ciència energètica, la 40a 

edició del Concurs l’Aparador 

amb la participació de tots 

els ajuntaments de la demar-

cació, així com la 20a edició 

de les Jornades de Comerç 

i del Sopar del Comerciant i 

la sessió “Lideratge comer-

cial en temps d’incertesa” a 

càrrec del professor Cosimo 

Chiesa.

Especialment important va 

ser l’acte de lliurament dels 

Premis Cambra 2009, amb 

14 empreses de la demar-

cació premiades en diferents 

categories i sota la presidèn-

cia del conseller d’Economia i 

Finances de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Castells.

D’altra banda, en el darrer 

exercici també s’ha fet un 

gran esforç de comunicació 

per tal d’apropar-nos cada dia 

més a les empreses situa-

des en el conjunt del nostre 

territori. En aquest sentit, 

s’han enviat 550.000 comu-

nicacions a les empreses en 

diferents formats, informant 

sobre els nostres serveis, i 

s’han visitat més de 400 em-

preses per tal de conèixer les 

seves necessitats. 

En aquesta Memòria 

d’activitats 2009 trobareu 

resumida la intensa activi-

tat que hem desenvolupat.

Des de la Cambra de Comerç 

de Sabadell continuarem tre-

ballant per tal d’oferir cada 

dia millors serveis a les em-

preses i ajudar als empresaris 

a fer front a aquesta adversa 

conjuntura econòmica.

Antoni M. Brunet i Berch

President de la Cambra de 

Comerç de Sabadell
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2.1 ÒRGANS DE GOVERN
2.1.1 Ple

GRUP DESCRIPCIÓ EMPRESA REPRESENTANT AL PLE

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

Companyia d’aigües de Sabadell, SA Miquel Angel Fos i Vieco

2.1 Productes metàl·lics, llevat maquinària 
i equips

Indústries Disme, SA
Manufacturas Prod. Metálicos, S.L.
TMG, S.A

Daniel Casadecus i Masanell
Mercè Vilarrubi i Wenceslao
Felipe González i Sánchez

2.2 Extracció de minerals metàl·lics; 
metal·lúrgia; construcció de maquinària i 
equips mecànics; fabricació de màquines 
d’ofi cina i equips informàtics; fabricació 
de maquinària i materials elèctrics; 
materials electrònics, aparells de ràdio, 
TV i comunicacions; equips i instruments 
medicoquirúrgics i de precisió

Industrias Torrents, S.A.
Loedige España, S.A.

Jaume Torrents i Rius
Holger Ulf Petri

3 Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat Grau, SA
Texdam, SL

Andreu Grau i Bedós
Lluís Matas i Bertran

4 Indústries de paper, arts gràfi ques i 
suports enregistrats

Busquets Gruart, SA Pere Busquets i Artigas

5 Indústria química, cautxú i plàstiques Aplicación y  suministros textiles, S.A.
Detergentes JAS, S.L.
Pinturas Hempel, S.A.

Daniel Carreras i Anglada
Josep Argemí i Santamaria
Francesc Clusella i Luque

6 Materials de transport Náuticas Lluís Pont, SCP Lluís Pont i Beneyto

7 Fusta, suro i altres  manufactures Valldeperas Macarulla, Miguel Miquel Valldeperas i Macarulla

8 Indústries de l’alimentació, begudes
i tabac

Mas Avícola, S.A. Carles Mas i Codina

9 Construcció Atae-88, S.A
Preinstalacions, S.L.

Marià Brunet i Mauri
José Melich i Grau 
(fi ns 31/01/08)
Joan Canyameras Ramoneda
(a partir 31/01/08)

10.1 Comerç a l’engròs i intermediaris, llevat 
vehicles de motor

Daunis, S.A.
Diquho-25, S.L.

Oscar Daunis i Mulet
Sílvia Llonch i Casas

10.2 Comerç al detall; altres reparacions; 
venda, manteniment i reparació de 
vehicles de motor

Butsa, S.A.
Cortines Ferran i Núria, SL
Marlés Tortosa, Carles

Antoni M. Brunet i Berch
Fernando Gómez i Vázquez
Carles Marlés i Tortosa

11 Hoteleria Girbau i Torres Restauració Guillem Soley i Pinto

12 Transports, emmagatzematge i comu-
nicacions

Transportes Continentales HNR, S.A.
Unión de Cisternas, SCCL
Viatges Iberplan, SA

Emilio Navarro i Hernández
Pedro Jorge Puig i Ysern
Lluís Bardet i Tello

13 Mediació fi nancera Banco de Sabadell, S.A.
Caixa d’Estalvis de Sabadell

Joaquim Badia i Casas
Joan Marín i Garcia

14.1 Activitats immobiliàries i lloguers; serveis 
empresarials

Lloc Nou, SCCL
Martí Renom, SA
Servicio Repar. Vehículos Ind., S.A

Pere Esteve i Sala
Josep M. Martí i Escursell
Sofi a Gabarró i  Taulé

14.2 Activitats informàtiques, recerca i desen-
volupament. Altres.

Centro de Cálculo de Sabadell Josep Rof i Guiu
(fi ns 28/02/08)
Juan Antonio Fernández Benito
(a partir 31/01/08)

15 Altres serveis destinats a la venda Fundación del Diseño Textil
Jam Arenas, Maria Rosa
Vallès Rehabilitació 2000, SL

Antonio Garrell i Guiu
Maria Rosa Jam i Arenas
Joan Garcia-Planas i Marcet

Membres de reconegut prestigi a propos-
ta de les organitzacions empresarials

CIESC Núria Aymerich i Rocabert
Francesc Fayos i Basaganyes
Josep Manel López i Beltran
Joan Marcet i Morera
Benet Armengol i Obradors
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2.1.2 Vocals consultors del ple

2.1.3 Comitè executiu

Joan Nicolau i Prat
President del Col·legi d’Agents Comercials
Antonio Muñoz i Ventas
Sergi Esterli i Sanllehy
President de la Jove Cambra de Sabadell
Pere Fonolleda i Prats
President de la Corporació Sanitària Parc Taulí
Lluís Ferrer i Caubet
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Llobet i Bach
Director de la Fundació Bosch i Cardellach

Secretari general

Eduard Borràs i Finestres

Director gerent

Jaume Bercial i Casbas

Composició

President

Antoni M. Brunet i Berch

Vicepresident 1r

Francesc Fayos i Basaganyes

Vicepresident 2n

Felipe González i Sánchez

Tresorer

Joaquim Badia i Casas

Vocals

Lluís Bardet i Tello
Daniel Casadesús i Masanell
Francesc Clusella i Luque
Carles Marlés i Tortosa
Carles Mas i Codina
Lluís Matas i Bertran
Pere Jordi Puig i Ysern

Secretari general

Eduard Borràs i Finestres

Director gerent

Jaume Bercial i Casbas

És l’òrgan permanent de gestió, admi-
nistració i proposta de la Cambra.
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Reunió del Ple

El Comitè Executiu
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2.2 ÒRGANS CONSULTIUS
2.2.1 Consell Assessor

Membres del Consell

Antonio-José Cirera i Trullas
Joan Corominas i Vila
Ramon Gabarró i Badia
Josep M. García-Planas i Vilarrubia
Bonaventura Garriga i Brutau
Joan Gràcia i Giner
Joan Grau i Tarruell
Francesc Roca i Hors
Antoni Peñarroya i Trench
Jaume Busquets i Folch

Té funcions merament consultives 
d’assessorament als òrgans de 
govern de la Cambra sempre que 
aquests ho considerin necessari.
Els seus membres són designats pel 
ple entre els expresidents de la Cam-
bra, els exmembres del ple i aquelles 
persones que posseeixin notables 
coneixements o experiència en les 
matèries on la Cambra és competent.

El Consell Assessor
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Comissió d’Indústria

S’encarrega de totes les qüestions 
relacionades amb el camp de la 
indústria i dels serveis, especialment 
amb el desenvolupament econòmic, el 
fi nançament, la integració i la localitza-
ció industrial i les necessitats i els pro-
blemes de les empreses. Així mateix, 
s’ocupa de les qüestions relacionades 
amb la propietat industrial, el disseny, 
la qualitat i la fi scalitat. 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.

Comissió de Comerç Interior i Turisme

Tracta els temes de la distribució co-
mercial, majorista i minorista, amb els 
objectius fonamentals de recollir els
problemes de cada sector i d’ajudar a 
trobar les solucions més adequades per 
promocionar el comerç i els serveis en
general, assessorar l’empresari co-
mercial en els temes que l’afecten i 
procurar-li les eines necessàries per al 
seu reciclatge mitjançant conferències, 
cursos, visites, etc., i també per a la 
millora continuada del negoci mitjançant 
el programa de suport al comerç.

2.2.2 Comissions consultives

Composició

President

Lluís Matas i Bertrán

Vicepresident

Núria Aymerich Rocavert

Vocals

Marià Brunet i Mauri
Daniel Casadesus i Mulet
Òscar Daunis i Mulet
Joan García-Planas i Marcet
Antoni Garrell i Guiu
Josep Manel López Beltrán
Joan Marín García
Joan Nicolau Prat
Holger Ulf Petri
Mercè Vilarrubi Wenceslao
Juan Antonio Fernández
Silvia Llonch i Casas

Assessors

Josep Rof i Buxó
Jordi Font i Renom
Àngel Forrellat (a partir del 29-10-2009)

Secretari tècnic

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Eduard Borràs i Finestres (en funcions 
des del 30-11-2009)

Composició

President

Carles Marlés i Tortosa

Vicepresident

Ferran Gómez i Vázquez

Vocals

Maria Rosa Jam Arenas
Josep Maria Marti i Escursell
Carles Mas i Codina

Assessors

Frederic Bonàs i Pahisa (fi ns el 25-03-2009)
Xavier Bordas i Pla
Lluís Casanovas i Garriga
Enric Expósito i Aguado
Mercè Faus i Griera
Carles Gironès Batllori (des de 30-09-2009)
Miquel Gumí i Masclans
Eduard Gutés Martín
Joan Antón Juárez i Arespacochaga
Dàmaris López Jiménez (des de 02-12-2009)
Josep Llobet i Bach
Jorgina Majà Esteve (des de 25-03-2009)
Àngel Marsal i Soler
Carles Montesinos i Casas
Jordi Obradors i Pineda
Anna Ribes i Botifoll
Antoni Rodríguez i Carpio
Pere Sanfeliu i Gili
Francesca Sanmartí i Virgili
Jordi Ubach i Millanes (fi ns 02-12-2009)

Secretari tècnic

Manel Amado i Martí
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Composició

President

Lluís Bardet i Tello

Vocals

Núria Aymerich i Rocavert
Pere Esteve i Sala
Francesc Fayos i Basaganyes
Antoni Garrell i Guiu
Josep Manel López i Beltran
Joan Marín i García
Lluís Matas i Bertran
Emilio Navarro i Hernández
Jaume Torrents i Rius

Assessors

Eduard Abelló i Somolinos
Ramon Costa i Pujol

Secretari tècnic

Joan Valls i Mas

Composició

President

Felipe González i Sánchez

Vicepresident

Daniel Casadesús i Masanell

Vocals

Josep Argemí i Santamaria
Benet Armengol i Obradors
Pere Busquets i Artigas
Daniel Carreras i Anglada
Joan Marín i García
Emilio Navarro i Hernández
Jaume Torrents i Rius

Assessors

Carme López i Sierra
Josep Maria Campanera i Alsina
Miquel Canut
Laura Garcia
Lluís Polo
Joan Seró i Guiamet
Albert Ventura i Salvà
Carlos Núñez
Mònica González i Vilchez
Josep Manel Brañas (des de 08-06-2009)
Àstrid Fernández (des de 05-10-2009)

Secretària tècnica

Laura Rodríguez i Marañón

Comissió d’internacionalització

Tracta tots els temes de comerç 
internacional, especialment el foment 
i la internacionalització de l’empresa, 
acords comercials, tràmits duaners, 
aranzels, accions de promoció a 
l’exterior (missions comercials, fi res, 
exposicions de catàlegs, etc.), formació 
en comerç internacional, assistència 
tècnica, contactes amb ofi cines comer-
cials, cambres de comerç i organismes 
internacionals.

Comissió de Formació i Gestió

del Coneixement

Tracta els temes relacionats amb la 
formació i la gestió del coneixement, i 
té com a objectius:

Ajudar a establir les polítiques i estra-• 

tègies de la Cambra en aquest àmbit.
Ser una eina per conèixer millor les • 

necessitats de les empreses (panell 
de formació).
Ajudar a la Cambra a exercir una fun-• 

ció lobby en temes formatius (forma-
ció contínua, formació reglada, etc.).
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Comissió d’Urbanisme, Infraestructures 

i Transport

Tracta tots aquells temes relacionats 
amb el planejament urbanístic, el sector 
de l’habitatge, la planifi cació terri-
torial i el disseny i l’execució de les 
infraestructures. També s’aborden les 
qüestions de caire sectorial relaciona-
des amb el transport (tant de viatgers 
com de mercaderies) i els serveis que 
hi són associats.

Comissió de Medi Ambient,

Seguretat i Salut

Tracta les qüestions relacionades amb 
el camp del medi ambient i la prevenció 
de riscos laborals des d’un doble ves-
sant. D’una banda, els problemes i difi -
cultats que imposa la normativa vigent 
i, de l’altra, les oportunitats de negoci i 
la millora de la competitivitat de les em-
preses que generen aquests sectors.

Composició

President

Pere Jordi Puig i Ysern

Vicepresident

Pere Esteve i Salas

Vocals

Benet Armengol i Obradors
Lluís Bardet i Tello
Francesc Clusella i Luque
Sofi a Gabarró i Taulé
Andreu Grau i Bedós
Joan Marcet i Morera
Carles Mas i Codina
Antoni Muñoz i Ventas
Emilio Navarro i Hernández
Miquel Valldeperas i Macarulla
Guillem Soley i Pintó

Assessors

Enric Ticó i Buxadós
Marc Batlle i Santasuana
Juan Delgado i Galindo
Ester Gatell i Poch
Jordi Obradors
Antonio Roldán i Zambrana
Josep Soler Comellas
Josep Milà
Jordi Núñez
Andreu Puigfel

Secretari tècnic

Àlex Ramírez Vaquero

Composició

President

Francesc Clusella i Luque

Vicepresident

Holger Ulf Petri

Vocals

Miquel Àngel Fos i Vieco
Josep M. Martí i Escursell
Carles Mas i Codina
Joan Canyameres i Ramoneda

Assessors

Isidre Abelló i Romeu
Lluís Alier i Oriach
Manel Arias i Mayoral
Jordi Balsells i Cubells
Xavier Gil i Mañero
Francisco Herrador i Cárdenas
Sergi Simon i Quintana
José Enrique Vázquez i Martínez
Josep Vidal i Ramoneda
Jordi Vinyoles i Cartanyà

Secretari tècnic

Fèlix Javier Arbelo i Román
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2.3 ORGANIGRAMES
2.3.1 Organigrama representatiu

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA
COMISSIÓ 

D’INTERNACIONALITZACIÓ

COMISSIÓ DE COMERÇ

INTERIOR I TURISME

COMISSIÓ D’URBANISME,

TRANSPORTS I COMUNICACIONS

COMISSIÓ DE SEGURETAT,

SALUT I MEDI AMBIENT

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

I CONEIXEMENT

ADJUNTA A SECRETARIA

SECRETÀRIA DE PRESIDÈNCIA

SECRETARI GENERAL

PRESIDENT

PLE

COMITÈ EXECUTIU
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2.3.2 Organigrama funcional

GABINET DE QUALITATGABINET D’ESTUDIS

Comercials

Comunicació
Corporativa

Gabinet Premsa

Màrqueting i 

Vendes

E+E Formació
Professional

Equip
Administratiu

Postgraus i Prog. 
d’Especialització

Benchmarking

Sessions informati-
ves i Jornades

Projectes de Con-
sultoria

Cursos
focalitzats

Fòrum Empreses 
s.XXI

Equip
Administratiu

Formació i 

Consultoria

Informació

Delegacions

Centre Informació
Europea

Equip
Administratiu

Punt
OGE Cambra

Certifi cats i
Quaderns ATA

Sistemes
Documentació

Serveis

Informació i 

Serveis

Equip
Administratiu

Promoció
Internacional

Assessoria
Medi Ambient

Ofi cina a Xina

Assessoria Urbanis-
me i Transport

Assessoria Creació 
d’Empreses

Assessoria Comerç 
Internacional

Assessoria
Laboral

Assessoria
Industrial

Assessoria
Comerç Interior

Assessoria i 

Promoció

Caixa

Equip
Administratiu

Tecnologies
Informació

Recaptació

Recepció

Control de Gestió

Logística

Administració 

Finances i RH

DIRECTOR GERENT
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2.4 PERSONAL TÈCNIC

Secretari general

Eduard Borràs i Finestres

Director gerent

Jaume Bercial i Casbas

Administració, Finances i RRHH

Directora

Josefi na Castells i Mañosa

Assessoria i Promoció

Director

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Jaume Bercial i Casbas
(en funcions des de 30-11-2009)

Formació i Consultoria

Director

Joan Valls i Mas

Informació i Serveis Empresarials

Directora

Ester Raventós i Canet

Màrqueting i Vendes

Directora

Esther Alegre i Clotet

Assessoria en Comerç Internacional

i Noves Empreses

Cap

Laura Rodríguez i Marañón

Assessoria en Infraestructures,

Urbanisme i Transports

Tècnic

Àlex Ramírez i Vaquero

Assessor Tècnic Comissió

Jordi Núñez i Martínez

Assessoria en Medi Ambient,

Prevenció de Riscos Laborals

i Qualitat

Cap

Fèlix Javier Arbelo i Román

Assessoria i Promoció en Comerç interior

Cap

Manuel Amado i Martí

Caixa

Cap

Nativitat Paredes i Gonzalo

Controller

Marta Guillem i Ortega

Gabinet de Premsa i Protocol

Cap

Ramon Clivillé i Quintana

Gabinet d’Estudis

Cap

Josep Milà i Masoliver

Gestor de projectes de R+D+I

Eloi de la Fuente i Algueró

Grups d’Exportació

Cap

Jesús Jiménez i Avilés

Màrqueting i Vendes

Tècnics

Marina Pujol i Casamitjana
Mònica Periche i Pardiñas
Marina Badenas i Vilarmau
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Promoció Internacional

Cap

Vicenç Vicente i Juanola

Tècnics

Daniel Camps i Maroto
Beatriz Melgar i Lorigados
Yolanda Portillo i Martínez
David Rosa i Barras

Formació i Consultoria

Tècnics

Elisabet Mallofré i Gibert
Susagna Olcina i Gonzàlez
Miquel Pijoan i Serrabassa

Qualitat

Coordinador General

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Jaume Bercial i Casbas
(en funcions des de 30-11-2009)

Gestor General de Qualitat

Fèlix Javier Arbelo i Román

Representants de la Direcció

Esther Alegre i Clotet
Josefi na Castells i Mañosa
Ester Raventos i Canet
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Joan Valls i Mas

Gestors de Qualitat de les Àrees

Fèlix Javier Arbelo i Román
Maria Teresa Bonal i Garcia
Eva de Santiago i Arisa
Amàlia Quera i Carbona
Elisabet Mallofré i Gibert

Recaptació

Cap

Ana Isabel Muñoz i Guerrero

Secretaria General

Adjunta

Elisabeth Renau i Selvas

Sistemes de Documentació

Cap

Amàlia Quera i Carbona

Tecnologies d’Informació

Cap

Alfred Serrano i Castillo

Projectes de Gestió

Antoni Serrano i Suarez

Administrador Sistemes

Adrià Tomeo i Gavela
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2.5 PERSONAL ADMINISTRATIU

Olga Andreu i Martínez
Montserrat Baldellou i Rogel
Maria Teresa Bonal i Garcia
Maria Salut Brichs i Vendrell
Anna M. Capdevila i Rivera
Marta Carbonell i Pastor
Concepción Carmona Jiménez
Eva de Santiago i Arisa
Maria Fernández i Garcia (fi ns el 8-05-2009)
Marta Fernández i Ferraz
Sílvia Martínez i Garcia
Alexandra Morral i Molina
Mònica Salmerón i Falcó
Marta Seguí i Sitges
Cristina Taché i Jiménez
Xavier Vigil i Escanciano
Sandra Xirinachs i Dasquens

2.6 PERSONAL LOGÍSTIC

Ramon Arasanz i Cadafalch
Antonio González i Sánchez
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A la seu central hi ha ubicades les entitats següents:

Jove Cambra de Sabadell• 

Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca• 

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot)• 

Spa Vallès• 

2.7 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA CORPORACIÓ
2.7.1 Seu Central

Adreça i contacte

Av. de Francesc Macià, 35
08206 SABADELL
Apartat de correus 119
Tel.: 937 451 255
Fax: 937 451 256
general@cambrasabadell.org
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2.7.2 Ofi cines de Serveis

Barberà del Vallès

Edifi ci Nodus Barberà
Polígon Industrial Can Salvatella
Mogoda, 1-5 local 10
Tel.: 937 297 650
Fax: 937 297 651
barbera@cambrasabadell.org

Castellar del Vallès

Polígon Industrial del Pla de la Bruguera
Berguedà, 43 local 5
Tel.: 937 471 041
Fax: 937 471 042
castellar@cambrasabadell.org

Montcada i Reixac

Polígon Industrial La Ferreria
La Ferreria, 86-88
Tel.: 935 650 740
Fax: 935 650 741
montcada@cambrasabadell.org

Palau-solità i Plegamans

Folch i Torres, 88-90
Tel.: 938 639 460
Fax: 938 639 461
palau@cambrasabadell.org

Xangai (RP de la Xina)

1606—07A Westgate Mall
1038 Nanjing Rd. (W)
Xangai 200041
Tel. 34 937 451 263
Fax 34 937 451 256
vvicente@cambrasabadell.org
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Ofi cina a Barberà del Vallès

Ofi cina a Castellar del Vallès Ofi cina a Montcada i Reixac

Ofi cina a Xangai (RP de la Xina)Ofi cina a Palau-solità i Plegamans
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2.7.3 Horari d’atenció al públic

De dilluns a dijous - de 8.30 h a 18.00
Divendres - de 8.30 a 14.15 h.
L’horari d’atenció al públic a les ofi cines de serveis és de 9.00 h a 14.00 h

Durant el mes d’agost es fa horari intensiu de 8.00 h a 15.00 h

2.7.4 Espais a disposició de les empreses

Auditori• 

Aules• 

Aula d’informàtica• 

Sales de reunions• 

2.7.5 Material de suport

Connexió a Internet• 

Megafonia• 

Ordinador portàtil• 

Pantalles• 

Pissarres• 

Projectors• 

Vídeo / DVD• 

TV• 
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3.1 INFORMACIÓ
3.1.1 Bases de dades

La Cambra disposa d’informació 
d’empreses de tot el món, a través de 
diferents directoris nacionals i internacio-
nals, que adquireix i actualitza anual-
ment. Les bases de dades més utilit-
zades en l’àmbit espanyol són el cens 
de la Cambra (per a llistats d’empreses 
ubicades a la nostra demarcació), 
Camerdata (amb dades provinents dels 
censos de totes les cambres espanyo-
les i enriquiments propis) i Axesor, que 
extreu les dades del registre mercantil, 
per a llistats de la resta del territori 
espanyol. Per a informacions comercials 
internacionals s’utilitza c@bi i kompass. 
El nombre de llistats venuts l’any 2009 
ha estat de 112.

3.1.2 Informes comercials

L’informe comercial és una eina de 
treball imprescindible per a un millor 
coneixement del perfi l de l’empresa. 
La Cambra, fruit d’una col·laboració 
amb Axesor i Camerdata ofereix aquest 
servei. El nombre d’informes sol·licitats 
directament a la Cambra ha estat de 77, 
tot i que hi ha empreses abonades a la 
fórmula d’autoconsulta.

3.1.3 Informació de noves 
empreses constituïdes
Mensualment, es fa arribar a les 
empreses interessades informació de 
les empreses recentment creades a la 
demarcació.

3.1.4 Enterprise Europe
Network

La Cambra hi forma part assegurant un 
nivell de qualitat en la informació tant 
provinent de la UE com dels diferents 
estats que en formen part.
La Cambra s’incorpora a la Xarxa EEN, 
xarxa Enterprise Europe Network (EEN). 
La Xarxa EEN ofereix a la petita i mitjana 
empresa (PIME) informació i assesso-
rament amb relació a les polítiques i 
oportunitats de negoci als països de la 
UE, així com assistència en processos 
de transferència tecnològica i accés a 
programes europeus de fi nançament, de 
recerca i desenvolupament i innovació 
(R+D+i).

El node de la Xarxa EEN a Catalunya està 
format per ACC1Ó CIDEM|COPCA i la 
Cambra de Comerç de Barcelona, al que 
s’afegeix la Cambra de Sabadell.

Actualment, és l’únic node de la Xarxa 
EEN a Catalunya, l’objectiu del qual és:

Informar i assessorar la PIME catalana • 

sobre les polítiques i oportunitats de 
negoci a l’àmbit europeu.
Assistir la PIME en processos de trans-• 

ferència tecnològica i en la cerca de 
socis tecnològics.
Ajudar a l’accés de programes euro-• 

peus de fi nançament de recerca i 
desenvolupament i innovació.
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3.2 SERVEIS
3.2.1 Ofi cines de serveis

És voluntat de la Cambra aproximar-se al 
conjunt de l’empresariat i facilitar totes 
aquelles tasques que l’empresa rea-
litza 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 ofi cina de 
serveis a Barberà del Vallès, a la qual 
ha seguit l’obertura de noves ofi cines 
a Castellar del Vallès, a Palau-solità i 
Plegamans i a Montcada i Reixac.

Cal esmentar que les tasques principals 
que es duen a terme a les ofi cines 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 
certifi cació de documents de comerç 
exterior, així com la sol·licitud de de-
terminats serveis com poden ser els 
del registre mercantil.

Amb l’obertura de la delegació a Montca-
da i Reixac, el març del 2002, es consi-
dera acabat el procés de desplegament i 
d’aproximació de la Cambra a les empre-
ses de la demarcació, que disposen en 
l’actualitat de les delegacions següents:

Barberà de Vallès• , inaugurada l’abril 
del 1998.
Castellar del Vallès• , inaugurada el 
març del 2000.
Palau-solità i Plegamans• , inaugurada  
el novembre del 2000.
Montcada i Reixac• , inaugurada el 
març del 2002.

A les ofi cines de serveis cal destacar:

Les delegacions registren prop de 

18.000 actuacions, la qual cosa 

representa més del 50 % de l’activitat 

de l’àrea d’Informació i Serveis 

Empresarials.

Creixement el 2009 del conjunt 

d’activitats de les delegacions de la 

Cambra en una mitjana d’un 6 %.

Cal esmentar que la progressiva activitat 
de les delegacions, per donar servei amb 
proximitat a les empreses, ve difi cultada 
pel fet que alguns serveis s’ofereixen, 
per raons diverses, únicament de forma 
centralitzada (exemples: OGE, certifi cació 
digital...). Tot i així, es treballa contínua-
ment per oferir en aquests punts de 
serveis el més ampli ventall de serveis 
de la Cambra.

Les ofi cines de serveis estan duent a 
terme gairebé més del 50% de la tota-
litat d’activitat que es realitza a l’àrea 
d’Informació i Serveis.

Percentatge d’activitat de les

delegacions en relació al total de l’àrea 

d’Informació i Serveis Empresarials (ISE) 

% ACTIVITAT

2007 2008 2009

Certifi cats 59.22% 62.19% 70.20%

Informació 28.26% 25.07% 28.32%

Serveis 26.21% 28.24% 26.78%

Total 46.67% 49.75% 54.78%
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3.2.2 Certifi cats

La Cambra legalitza documents pel tràfi c mercantil 
i exterior.

2006 2007 2008 2009

Certifi cats d’origen 10.593 11.405 11.073 10.310

Visat de factures 6.263 6.257 6.219 7.273

Reconeixement de signatures 2.824 7.039 3.801 2.438

Total certifi cats 19.680 24.701 21.093 20.021

Certifi cats d’origen en línia  

Des de l’1 de gener de 2008, les empreses poden 
sol·licitar i enviar els certifi cats d’origen per Internet. 

A part de facilitar la complementació dels formularis 
de certifi cats i no haver-los de tenir impresos en paper, 
la plataforma permet a les empreses poder controlar 
els certifi cats emesos, així com evitar un viatge a la 
Cambra en cas que es porti la documentació a través 
de missatger. 

3.2.3 Quaderns ATA
(exportació temporal de mercaderies)

El nombre de quaderns ATA expedits durant el 2009 ha es-
tat de 91, xifra que es recupera respecte dels 81 de 2008.

3.2.4 Consultes i serveis al registre
mercantil de Barcelona

En el marc del conveni signat l’any 1995 amb el Regis-
tre Mercantil de Barcelona amb l’objectiu d’apropar les 
gestions que l’empresa ha de dur a terme amb el regis-
tre, 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 informa-
tives i s’han fet les gestions necessàries per legalitzar 
escriptures. A continuació, detallem aquests serveis.

2007 2008 2009

Segellament de llibres 1.431
llibres

1.267
llibres

1.515
llibres

Presentació de comptes anuals 518
comptes

466
comptes

325
comptes

Notes informatives 145
informes

105
informes

38
informes
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3.2.5 Servei d’informació i tra-
mitació de patents i marques

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’ofi cina de patents i marques 
o les administracions internacionals 
competents. 

L’any 2009  s’han tramitat 128 expe-

dients. 

Cal valorar en aquest servei els ele-
ments diferenciadors i molt avantatjosos 
en el cas de patents i marques interna-
cionalitzades.

3.2.6 Tramitació i legalitza-
ció de documents de comerç 
exterior

Aquest servei ofereix la legalització i 
gestió de documents relacionats amb el 
comerç exterior, com ara:

Legalització de factures, documents • 

d’exportació i visats a ambaixades.
Tramitació del número d’exportador • 

autoritzat.

L’any 2009 s’han tramitat 1.224 docu-

ments.

3.2.7  Borsa de treball en 
comerç exterior

La borsa de professionals en comerç ex-
terior facilita currículums a les empreses 
que  ho sol·liciten, i que cerquen perfi ls 
relacionats amb l’internacional.

3.2.8 Préstec/cessió
de sales

Durant aquest any s’han efectuat 92 

cessions de sales a empreses i entitats 
de la demarcació. 

3.2.9 Traduccions

Al llarg d’aquest any s’han fet 143 

traduccions, en diferents idiomes, 
encarregades per les empreses de la 
demarcació. 

3.2.10  Protecció de dades 
personals (LOPD)

Se segueix oferint tant el servei 
d’adequació com el d’auditoria i es 
constata que les empreses sol·liciten 
tots dos serveis. El nombre d’empreses 
que aquest any s’han adequat a la LOPD 
és de 19.

3.2.11 Recuperació de l’IVA 
pagat a l’estranger

El 2009 s’ha incrementat novament el 
servei i s’han tramitat un total de 222 

expedients.
El servei consisteix a sol·licitar en nom 
de les empreses la recuperació de 
l’IVA pagat a l’estranger. S’informa dels 
conceptes que són recuperables ja que 
varien en funció del país i es fa segui-
ment de l’expedient.
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3.2.12 Ofi cina de Gestió
Empresarial

Com a encàrrec de gestió de la Genera-
litat de Catalunya, la Cambra de Comerç 
de Sabadell va iniciar aquest servei 
actuant com una delegació pròpia del 
Departament d’Indústria de la Generali-
tat de Catalunya.
Actualment, l’OGE gestiona de manera 
unifi cada els tràmits que són competèn-
cia de la Generalitat de Catalunya i que 
cal iniciar amb motiu de la posada en 
marxa o modifi cació substancial d’un 
establiment industrial.

Es tracta d’una fi nestreta única amb 
capacitat per resoldre de manera im-
mediata la majoria dels tràmits que s’hi 
presenten.

En el punt OGE-Cambra es poden dur a 
terme les mateixes gestions que a l’OGE 
de la Generalitat i ofereix (a excepció 
dels tràmits relacionats amb el turisme):

Informació de qualitat relativa al • 

conjunt de tràmits que poden afectar 
la posada en funcionament d’un es-
tabliment industrial i una modifi cació 
posterior.
Resolució amb celeritat dels tràmits • 

de la seva competència.

Durant el 2009, l’OGE-Cambra ha 
realitzat gairebé 800 informacions i uns 

2.200 tràmits. Observem manteniment 
en relació amb el 2008.

3.2.13  Tramitació d’ajuts
de R+D 

Consisteix en la prestació d’un servei 
que dóna informació, assessorament, 
gestió i tramitació d’ajuts i de sub-
vencions ofi cials relacionades amb 
la recerca i amb la innovació. Alhora 
s’acompanya l’empresa en tot allò 
referent a l’aplicació de deduccions a 
la innovació.

3.2.14 Certifi cació digital 

La Cambra facilita l’obtenció del certifi -
cat digital que és l’equivalent electrònic 
a un document d’identitat que permet 
identifi car l’empresa, signar i xifrar elec-
trònicament documents i missatges.
S’ofereixen diferents tipus de certifi -
cats digitals segons les necessitats de 
l’empresa. Els certifi cats estan disponi-
bles en dos formats: en suport elec-
trònic (software) i en suport maquinari 
(hardware). Tipus:

Certifi cat digital de persona física• 

Certifi cat digital de persona jurídica• 

Certifi cat digital de representant• 

Certifi cat digital de facturació• 

electrònica

3.2.15 Creació d’empreses
en línia 

La Cambra com a punt PAIT segueix 
tramitant telemàticament la Societat Li-
mitada de Nova Empresa (SLNE), i a més 
aquest any 2009 també ha començat a 
tramitar amb aquest sistema la Societat 
Limitada (SL).
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EL MÉS DESTACABLE
A L’ÀREA D’INFORMACIÓ
I SERVEIS EMPRESARIALS
EL 2009

Implementació de nous 
serveis i millores

Oferta de Certifi cat de facturació * 
electrònica.

Nova modalitat de * traducció express.

Nova oferta de bases de dades * 
amb el CD de les principals empre-
ses del Vallès.

Nova oferta d’adequació a la LOPD, * 
de forma presencial a més de 
l’autoadequació.

Tramitació de nous serveis: Innoem-* 
presa, ajuts OEPM, ACC1Ó.

Inici de la tramitació de la SL en línia.* 

Preparació de sol·licituds de devolució * 
de l’IVA invers a empreses estrangeres.

Sistema de * broker per a la renovació 
més econòmica de la marca 
internacional.

Incorporació de nous tràmits a l’Ofi cina * 
de Gestió Empresarial (OGE): tràmits 
de comerç i davant l’OEPM.

Signatura de convenis i 
col·laboracions

Entrada de la Cambra a la xarxa PIDI, * 
del Ministeri de Ciència i Innovació.

Signatura de conveni de col·laboració * 
amb el Gremi d’Instal·ladors de 
Cerdanyola, Ripollet i Montcada per a 
l’emissió de signatura digital als seus 
associats.

Signatura de conveni amb el Col·legi * 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya per a l’emissió de signatura 
digital als col·legiats de la demarcació.

Conveni amb l’empresa Freematica per * 
a la implantació de signatura digital a 
clients a través de plataforma pròpia.

Conveni amb AEAT com a tercers * 
declarants per a la tramitació de 
les sol·licituds de devolució de l’IVA 
d’empreses estrangeres.
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Xifres i aspectes destacats

25.845 tràmits a les empreses, entre * 
gestions davant la Generalitat de Ca-
talunya (ofi cina OGE-CAMBRA), registre 
mercantil, documents d’exportació i 
legalitzacions a Madrid.

Emissió de prop de 500 certifi cats * 
digitals.

Important increment del servei de * 
devolució de l’IVA (150 %), amb 180 
sol·licituds i  1,5 milions d’euros 
recuperats.

Tot i la situació actual de contenció de * 
la despesa, se segueix treballant en 
ritmes importants en la protecció de 
marca, dissenys i invencions, superant 
de nou les 150 accions de protecció 
de marques i patents de les empreses 
de la demarcació.

5.000 peticions d’informació anuals.* 

Han incrementat les consultes sobre * 
els diferents serveis que ofereix la 
Cambra.

1.500 empreses amb signatura digital, * 
20 % més que el 2008.

Es continua oferint el servei de creació * 
d’empreses de forma telemàtica en 24 
hores, molt valorat.

Prop de 500.000 pàgines visualitza-* 
des al web de la Cambra.
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3.3 ASSESSORAMENT
I CONSULTES  

Aquest apartat comprèn totes les consul-
tes de les empreses ateses relacionades 
amb l’inici o el desenvolupament  de  les 
activitats de les empreses.

La Cambra opta des de fa uns anys per 
oferir informació clara a través de la 
pàgina web, motiu pel qual es detecta un 
constant augment de les informacions 
ateses des de la web i un decrement 
de les sol·licitades directament per les 
empreses. A 2009 es comptabilitzen 
aproximadament 500.000 visites web i 
5.500 consultes ateses directament per 
petició d’empreses.
 
Durant l’any 2009  s’han atès més de 

7.100 consultes, de les quals unes 
5.500 han estat peticions d’informació, i 
la resta, consultes ateses pels assessors 
de la Cambra.

Les tipologies de consultes més destaca-
des han estat les següents:

Internacionalització

Normativa estatal i comunitària i de 
tercers països, règims comercials 
d’importació i exportació, aranzels, 
incoterms, mitjans de pagament interna-
cionals, contractació comercial internacio-
nal, transport internacional, fi nançament 
d’operacions de comerç exterior, fi scalitat 
internacional, cooperació internacional, 
assessorament sobre programes de la 
Unió Europea, orientació en les prime-
res operacions amb l’exterior i ajuts i 
subvencions a l’exportació, i informacions 
sobre mercats exteriors, assessorament 
en fi res internacionals, recerca de clients 
a l’exterior, assessorament sobre el 
programa de subcontractació industrial, 
ajuts a empreses per a la seva internacio-
nalització.

Comerç interior i turisme

Crèdits i subvencions per al comerç, 
associacions de comerciants i gre-
mis; informació sobre franquícies, 

obertures d’establiments comercials 
i servei d’autoempresa; programa 
d’assessorament i diagnosi comercial, 
dins del marc del conveni amb la Dipu-
tació de Barcelona; informació fi scal 
i legislació; traspàs d’establiments 
comercials; competència deslleial; venda 
per catàleg; grans superfícies comercials; 
horaris d’obertura dels comerços i calen-
dari d’obertura en festius; campanyes 
de promoció del comerç; cursos, semi-
naris i sessions informatives; concurs 
d’aparadors; visites a fi res; jornades del 
comerç; assessorament per sol·licitar 
subvencions per al comerç de la Ge-
neralitat de Catalunya; assessorament 
col·lectiu a associacions de comerciants 
en temes altament especialitzats (disseny 
d’activitats, estudis i al·legacions en qües-
tions urbanístiques, mobilitat, legals, etc.); 
assistència tècnica i promoció dels plans 
de dinamització comercial de la demarca-
ció; assessorament en les diferents eines 
de fi nançament posades a l’abast del co-
merç (préstecs ICF, ICO, línies preferents).

Indústria i innovació

L’entorn canviant del nostre temps dema-
na que l’empresa s’adapti constantment 
als reptes que van sorgint, i actualitzin 
permanentment els seus productes, 
serveis, processos, estratègies, etc. I 
amb l’objectiu de garantir la millora de 
productivitat i competitivitat necessària, 
la Cambra posa a la disposició de les 
empreses una sèrie de serveis de suport 
a la indústria i a la innovació com ara: 
recerca i tramitació d’ajuts per R+D+i, 
assessorament per a l’aplicació de 
deduccions fi scals, registre de patents i 
models d’utilitat, vigilància tecnològica i 
intel·ligència competitiva, ajuts i sub-
vencions, gestió empresarial, legislació, 
creació d’empreses, servei autoempre-
sa per a nous emprenedors (programa 
INICIA), informació i tràmits de gestió per 
a les associacions, dades de l’estructura 
industrial de la zona, pràctiques mercan-
tils, peritatges, etiquetatge, contractació 
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laboral, convenis sectorials, franquícies, 
calendari laboral, formes de fi nançament, 
codis de barres, devolució de mercade-
ries, competència deslleial i morositat, 
valoració de les empreses a efectes de 
traspassos i vendes.

Urbanisme i infraestructures

Servei d’informació urbanística par-
ticularitzada, legislació urbanística, 
plans urbanístics, plans generals 
d’ordenació urbana i plans parcials, urba-
nisme comercial, llicències urbanístiques, 
web sobre els polígons industrials i el 
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, 
cursos, seminaris, sessions informatives 
i novetats legislatives del sector, noves 
tecnologies aplicades al sector, creació 
de consorcis de transport i promoció 
d’accions per afavorir una millora qualita-
tiva del sector del transport, en especial 
del transport de viatgers, a la demarca-
ció. Accions de difusió sobre novetats 
sectorials a través dels mitjans de comu-
nicació (articles i notes de premsa).

Medi ambient i prevenció de

riscos laborals

Procés de liberalització del mercat 
elèctric, adequació a la Llei 3/98 
d’intervenció integral de l’Administració 
Ambiental, registre d’empreses acredita-
des del sector de la construcció i adequa-
ció bàsica a la normativa sobre prevenció 
de riscos laborals, entre d’altres.

Qualitat i certifi cació

Principalment, Marcatge CE i ISO 9001.

A més d’aquestes consultes, s’ha faci-
litat informació a través de publicacions 
elaborades per la Cambra de Comerç 
de Sabadell o conjuntament amb altres 
cambres o entitats.
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3.4 PROMOCIÓ
3.4.1 Accions de promoció 
internacional

Programa de missions comercials de la 

Cambra de Sabadell 2009

Al llarg de l’any 2009, la Cambra de 
Comerç de Sabadell ha dut a terme, dins 
el Pla d’Actuació Internacional de les 
13 Cambres de Comerç de Catalunya 
(PAIC 2009), un conjunt de 15 missions 

comercials directes a 26 països.

Per a l’elaboració del Pla d’Acció Interna-
cional de la Cambra de Sabadell, s’han 

utilitzat les variables “sector estratègic” i 
“mercat prioritari”, portant a més de 125 

empreses participants als 4 continents.

L’equip de Promoció Internacional, for-
mat pel senyor V. Vicente i les senyores 
B. Melgar i Y. Portillo, han estat els 
responsables de les accions que es 
relacionen a continuació.

Missió comercial Sectors Dates

Cuba i Mèxic
Alimentació i begudes, telecomunicacions, tèxtil tècnic, 

calçat, metal·lúrgic, plàstic i editorial
25 gener-3 febrer

Filipines, Vietnam i Tailàndia
Alimentació i begudes, hospitalari, telecomunicacions, 

calçat i medi ambient
21 març–1 abril

Benelux NEX PIPE 23-27 març

Xile, Argentina i Brasil
Cosmètic, tecnològic, serveis, metal·lúrgic, tèxtil, 

construcció, maquinària i béns de consum
20-30 abril

Índia Automoció i metal·lúrgic 18-22 maig

Xina (2 edicions)
Automoció, metal·lúrgic, material de construcció,

enginyeria, components elèctrics i electrònics, plàstic, 

químic, productes de consum

31 maig–6 juny

12-19 desembre

Escandinàvia (2 edicions) NEX PIPE
1-5 juny

5-9 octubre

Bulgària i Romania

Nutrició vegetal, alimentació i begudes, decoració, auxiliar 

d’automoció, subministres industrials, il·luminació,

mobiliari, farmàcia, productes elèctrics i electrònics i 

auxiliar de construcció

15-19 juny

Turquia Plurisectorial 8-12 juny

Perú i Colòmbia
Químic, tecnològic, alimentació, metal·lúrgic,

tèxtil i construcció
20-27 setembre

Rússia
Industrial, metal·lúrgic, nutrició vegetal, arts gràfi ques, 

electrònic, fotogràfi c, químic i il·luminació

27 setembre-

3 octubre

Austràlia i Nova Zelanda Plurisectorial 20-31 octubre

Emirats Àrabs i Iran Metal·lúrgic, tractament d’aigües, plàstic, productes quí-

mics, alimentació i matèries primeres per a alimentació
24-29 octubre
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Accions dins del Pla Internacional de 

Subcontractació Industrial 2009

El servei de la Borsa de subcontractació 
de Sabadell, en coordinació amb la resta 
de borses de subcontractació espanyo-
les de les cambres de comerç, gestiona 
un pla de promoció de les seves 200 
empreses, a través de fi res internacio-
nals i accions específi ques.

En el marc de la cimera d’agents a la 

fi ra Stim/Industrie, la Cambra va prepa-
rar una agenda de visites amb agents 

Fira Pais

Fist Estrasburg (França)

Stim Lió (França)

Subfornitura Parma (Itàlia)

Zulifermesse Hannover (Alemanya)

Interpart Karlsruhe (Alemanya)

Subcon Birmingham (Regne Unit)

Eurolite Salzburg (Àustria)

Alihankinta Tampere (Finlàndia)

L’any 2009 la Cambra de Comerç de Sabadell participa a 16 fi res:

Fira Pais

Subcontratación Bilbao (Espanya)

Siane Tolosa (França)

Elmia Jönköping (Suècia)

Midest París (França)

Medica Düsseldorf (Alemanya)

Euromold-Turn Tec Frankfurt (Alemanya)

Subcon Chongqing (Xina)

Sistep Casablanca (Marroc)

comercials francesos a les empreses 
participants. La cimera es va celebrar el 
dia 12 de març de 2009 a Lió (França).

En l’apartat de visites, la Cambra va 
estar present a les principals fi res de 

subcontractació: Hannover, Euromold, 
Chongqing i Midest.

La Trobada Empresarial per al sector 

Automoció a Alemanya (13-15 d’octubre 
de 2009) també va comptar amb la 
presència de la Cambra de Comerç de 
Sabadell.
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Pla País Xina:

L’ofi cina de la Cambra de Comerç 

de Sabadell a Xangai (RP de la Xina)

La Cambra té com un dels seus prin-
cipals objectius afavorir i impulsar la 
internacionalització de les empreses de 
la seva demarcació. Àsia, en general, 
i la República Popular de la Xina, en 
particular, constitueix una de les zones 
d’interès prioritari per a la Cambra i les 
seves empreses.

Des de l’any 2000, la Cambra ha creat 
el Pla País Xina, que agrupa accions de 
promoció, formació i assessorament so-
bre el mercat xinès per tal d’incrementar 
la presència d’empreses de la demarca-
ció a la RP de la Xina i que té com a eix 
fonamental la presència d’un delegat 

permanent de la Cambra a Xangai.

ÀREA D’ATERRATGE A CIXÍ (RP de la 

Xina) CAMBRA DE SABADELL i ACC1Ó

L’any 2006, el conseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat, l’Hble. Sr. 
Antoni Castells i Oliveres i el president 
de la Cambra de Comerç de Sabadell, 
el Sr. Antoni M. Brunet, van signar a 
la Cambra de Comerç de Sabadell el 
conveni que posa en marxa la primera 
àrea d’aterratge d’empreses catalanes 
a la RP de la Xina. L’àrea d’aterratge 
està ubicada en el polígon Eurocity, en 

el municipi de Cixí, situat en el delta del 
Iang-Tsé, entre Xangai i Ningbo, una de 
les zones de major creixement de la RP 
de la Xina.

L’àrea d’aterratge a Cixí és una eina 
creada per facilitar l’expansió productiva 
de les empreses catalanes a la Xina i 
està adreçada a projectes empresarials 
d’expansió tant industrials com logístics 
al país.

Es fomenta la refl exió estratègica sobre 
multiubicació, proporcionant l’entorn, els 
serveis i les solucions necessàries per 
garantir l’èxit del projecte. El progra-
ma aporta a l’empresa la informació i 
l’assessorament previ a la implantació, 
l’acompanyament durant el procés 
d’implantació, facilita un espai industrial 
amb un adequat condicionament pel 
correcte desenvolupament de l’activitat 
empresarial, dóna assessorament post-
implantació com accés a suport econò-
mic i institucional.
En l’actualitat, hi són presents 14 
empreses catalanes, la tipologia de les 
quals respon al perfi l PIME, predomi-
nantment dels sectors de la indústria 
auxiliar de la construcció, metall-mecà-
nic, valvuleria, sanitari. Cal destacar que 
és la major concentració del món de 
PIME catalanes a l’estranger.
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Jornades d’internacionalització

Les jornades d’internacionalització organitzades per l’Àrea d’Assessoria i Promoció 
durant el 2009 són les següents:

Conferència Assistents

Mercats a la carta: Índia, oportunitats de negoci 14

Recerca d’agents comercials a França 61

Mercats a la carta: Xile 21

Oportunitats de negoci a Hangzhou Bay New Zone
(Cixí, província de Zhejiang, RP de la Xina)
(Barcelona)

38

Serveis a la innovació i a la internacionalització de
l’empresa catalana

75

Implantacions productives a la Xina. Claus d’èxit: Mesures de pre implantació i 
posterior implantació d’empreses a la la Xina
(Manresa)

5

Ajudes per a la internacionalització de les empreses 30

Implantacions productives a la Xina. Claus d’èxit: Mesures de preimplantació i 
posterior implantació d’empreses a la Xina
(Tarragona)

7

Implantacions productives a la Xina. Claus d’èxit: Mesures de preimplantació i 
posterior implantació d’empreses a la Xina
(Tortosa)

5

Resolució de confl ictes per a empreses en crisi 35

La subcontractació industrial a la Xina. Claus d’èxit 25

Tecnologia sanitària a la República Popular de la Xina 21
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3.4.2 Programes de suport a 
les empreses

Programa grups d’exportació

La Cambra de Comerç de Sabadell s’ha 
consolidat com a primera entitat gestora 

de grups d’exportació de Catalunya.
Durant l’any 2009, els grups operatius 
han estat 9, 6 dels quals corresponen 
als grups de nova creació aprovats dins 
el marc d’aquest programa.
Els països amb què s’ha treballat durant 
el 2009 són: Argentina, Bèlgica, Ca-
merun, Estats Units, França, Itàlia, Mèxic 
i Polònia. Els sectors són: alimentació, 
indústria fotogràfi ca, logística industrial, 
material de construcció i metal·lúrgic 
industrial.

Pla de les cambres de promoció de les 

exportacions 2009

El pla cameral de promoció de les expor-
tacions comporta un important esforç 
conjunt de les 88 cambres de comerç de 
l’Estat en la promoció de la internaciona-
lització de les empreses espanyoles.
Aquesta edició del 2009 va oferir prop 
de 1.000 accions de promoció, dirigides 
a tots els continents.

Programa de nous exportadors

(NEX-PIPE)

Les cambres de comerç de Catalunya, 
ACC1Ó (CIDEM-COPCA) i l’Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX) han 
continuat l’execució del Programa NEX-
PIPE, adreçat a empreses que vulguin 
començar a exportar.

Durant l’any 2009 la Cambra de Comerç 
de Sabadell ha signat 18 convenis de 

col·laboració amb empreses que inicien 

la tasca d’internacionalització.

Programa de seguiment PIPE Catalunya

Aquest programa pretén ajudar les 
empreses que han fi nalitzat el progra-
ma PIPE 2000 a desenvolupar la seva 
estratègia per tal que es consolidin 
com a empreses exportadores estables 
per mitjà de la implantació dels seus 
productes i de les seves marques als 
mercats exteriors.

Durant l’any 2009, la Cambra de Comerç 
de Sabadell ha signat 76 convenis 

de col·laboració amb empreses que 

continuen desenvolupant la tasca 

d’internacionalització.
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Tutories i suport als plans de dinamitza-

ció del comerç urbà dels municipis de la 

demarcació de la cambra

La Cambra ha continuat participant i 
promovent en el seu cas la realització 
de convenis de col·laboració i de plans 
de dinamització i d’actuació, adaptats 
a la realitat del comerç de cada muni-
cipi o barri. El 2009, s’ha participat en 

18 plans de dinamització del comerç 

urbà, dels barris i municipis següents: 
Barberà del Vallès; Cerdanyola del Vallès 
al casc antic, Eix Estació – Centre i Sant 
Antoni-Bonasort; Castellar del Vallès,  
Montcada i Reixac al centre, Masrampinyo 
i Can Sant Joan; Palau-solità i Plega-
mans; Ripollet; a Sabadell a Ca n’Oriac, 
Comerç Creu, Eixample, Sector oest i Via 
Massagué; Santa Perpètua de Mogoda; 
Sant Quirze del Vallès, i Sentmenat. 
En tots, la Cambra exerceix la tutoria 
dels diferents plans, desenvolupant una 
tasca de suport, seguiment i assessora-
ment tècnic als plans, segons encàrrec 
de la Direcció General de Comerç de la 
Generalitat en el marc del Conveni de 
Col·laboració entre el Consell General 
de Cambres de Catalunya i la Direcció 
General de Comerç de la Generalitat.

Programa de Suport al Comerç 2009. 

Conveni de Col·laboració amb la Diputa-

ció de Barcelona (Modernitza’t!)

La Cambra, com a continuació de les 
dues línies d’acció esmentades abans, 
desenvolupa des de fa temps una
línia de millora de la competitivitat de 
les empreses del sector comerç i també 
d’altres de serveis que es localitzen en 
les nostres ciutats, amb eines com les 
diagnosis comercials que permeten, a 
partir d’una diagnosi de com es troba 
l’empresa, marcar línies de millora. 
Aquest programa s’emmarca en un 

conveni de col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona, que es concreta en el 
programa “Modernitza’t!” i que pretén, 
conjuntament amb els Ajuntaments de la 
demarcació, reforçar i desenvolupar més 
la línia esmentada de posar a l’abast 
de les PIME del sector eines de millora 
en la seva competitivitat. En conjunt 
han participat 49 PIME del sector, en 
les diferents línies que s’hi ha posat al 
seu abast.

Estudi d’hàbits de compra de la demar-

cació de la Cambra

El 30 de març de 2009 es va presentar 
la publicació en format llibre del resum 
executiu de l’Estudi d’hàbits de compra 
de la demarcació de la Cambra, per tal 
de posar a l’abast de tothom els prin-
cipals resultats de l’estudi, presentats 
d’una manera molt gràfi ca i intuïtiva, 
alhora que aportant consideracions de 
valor estratègic.
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Concursos

L’Aparador 40è Concurs Nadal 2009

Organitzat del 9 al 22 de desembre de 2009, té el desig de fomentar i 
promoure el comerç al detall de la demarcació de la Cambra. La convo-
catòria ha estat realitzada conjuntament amb tots els ajuntaments de 
la demarcació i les associacions de comerciants, amb un total de més 
de 11.000 € de premis en metàl·lic. La participació ha estat de 268 

establiments comercials.

Guardó Guanyador Localització

1r Premi Flors Montcada
C. Montcada, 31

Ripollet

2n Premi Ferreteria Estrada
Av. Catalunya, 197

Palau-solità i Plegamans

3r Premi Amanda Moon
Rda. Zamenhof, 119

Sabadell

4t Premi G2P
C. Gràcia, 7

Sabadell

5è Premi Forn Oliveras
C. Santiago Russiñol

Montcada i Reixac

Premis concedits per la Cambra
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Premis concedits pels ajuntaments

Població Guardó Guanyador

Badia del 

Vallès
1r Premi

La Floristeria de Badia

Av. Costa Brava, 10

2n Premi
Rellotgeria i Joieria Lucle

C. Saragossa, 1

3r Premi
Polleria Candi

Mercat Municipal, parada 81

Barberà del 

Vallès
1r Premi

Tallers Joan Gallego

C. Nemesi Valls, 28

2n Premi
L’Arc del Color

C. Santa Bàrbara, 34

3r Premi
Nadons

C. Verge de l’Assumpció, 16

Castellar 

del Vallès
1r Premi

Arc Tintoreria

Ctra. Sentmenat (C-1415), 116

2n Premi
Floristeries Duran, SL

C. Montcada, 6

3r Premi
Núvies Pitarque

Av. Sant Esteve, 112-120

Cerdanyola 

del Vallès
1r Premi

Papereria Aran

C. Pio Baroja, 2

2n Premi
A&D

C. Sant Ramon, 131

3r Premi
Farmàcia Selva, CB

Pg. Cordelles, 13-15

Montcada

i Reixac
1r Premi

Tot & Mes

C. Santiago Rusiñol, 2 local 1

2n Premi
Silvia Escuder, SL

C. Barcelona, 1-3 local 6

3r Premi
M. Rosa Marante Castellano

C. Reixagó, 42

Palau-solità 

i Plegamans
1r Premi

Estrada Ferreters

Av. Catalunya, 197

2n Premi
Traç

C. Pintor Vayreda, 4 bxs.

3r Premi
Jorbachs Papereria, SL

Av. Catalunya, 107

Població Guardó Guanyador

Polinyà 1r Premi
Restaurant Braseria Can Coll

C. Onze de Setembre, 15

2n Premi
Reformas Aldiex, SL

C. Cadí, 6, local 2a

3r Premi
Jardimania C.V., SL

Ctra. Sentmenat – Mollet, 121

Ripollet 1r Premi
Flors Montcada

C. Montcada, 31

2n Premi
E. Arcarazo Castillo – Arreglos La Yaya

Rbla. Sant Jordi, 122

3r Premi
Sellrio, SA

Rbla. Sant Jordi, 59

Sabadell 1r Premi
Amanda Moon

Rda. Zamenhof, 119

2n Premi
Ramoneda Alimentació

C. Sant Pau, 41

3r Premi
Garci Flors

Pg. Gaudí, 33, bxs. 1a

St. Quirze 

del Vallès
1r Premi

La Pàtina

C. Sant Isidre, 18

2n Premi
Peluqueria Nieves

Rda. Dolors Monserda i Vidal, 2B

3r Premi
Beauty Room, SL

C. Montserrat Roig, 1 A

Sta.

Perpètua de 

Mogoda

1r Premi
Farmàcia Jaume Guillen

Av. Barcelona, 2

2n Premi
Tots Ben Tips, SL

C. Doctor Fleming, 5

3r Premi
ZOE

C. Pare Rodés, 7 B

Sentmenat 1r Premi
Papereria Núria

C. Caldes, 62

2n Premi
L’Estel

C. Caldes, 28

3r Premi
Esports Sentmenat – A. Puigdemasa

C. Batlle Joan Deu, 1B
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3.4.4 Altres accions
de promoció

XX Jornades del Comerç

Amb l’objectiu de promocionar el comerç 
de la demarcació, el mes de març de 
2009 es van celebrar les XX Jornades del 
Comerç, que es van concretar en les acti-
vitats següents:

14 de març: Sopar del Comerciant. * 
Presidit per l’Hble. Sr. Josep Huguet, 
Conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalun-
ya. En el decurs del sopar es va pro-
cedir al lliurament dels premis del 39è 
concurs L’Aparador (5 premis atorgats 
per la Cambra de Comerç de Sabadell 
i 36 premis especials concedits pels 
ajuntaments).

30 de març: Jornada Tècnica “De * 
la crisi d’avui a l’èxit de demà”. Els 
professors de les dos millors escoles 
de negocis del país, el professor José 
Luis Nueno de l’IESE i el Dr. Josep-
Francesc Valls, d’ESADE, van exposar 
quines son les millors estratègies 
empresarials per fer de la crisi actual 
l’èxit futur de l’empresa.

Projecte europeu Change: Efi ciència 

energètica per a PIME

La Cambra de Comerç de Sabadell parti-
cipa en el projecte europeu Change, pro-
mogut per Eurochambres, amb l’objectiu 
d’impulsar l’efi ciència energètica a les 
petites i mitjanes empreses, en el marc 
del programa “Energia Intel·ligent per a 
Europa”.

El projecte Change, que té un pressu-
post total de 2,7 milions d’euros i una 
durada prevista de 2 anys (setembre 
2008 – setembre 2010), preveu coor-
dinar la realització d’accions diverses 

(campanyes de conscienciació, prediag-
nòstics energètics a empreses, sessions 
informatives,...) i, fi nalment, la realitza-
ció d’una enquesta empresarial sobre 
efi ciència energètica.

Programa de suport a les empreses per 

a l’adopció del distintiu de garantia de 

qualitat ambiental en ofi cines

Per encàrrec del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DMAH), la Cambra 
ha endegat actuacions de difusió del Dis-
tintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
(DGQA) per als edifi cis d’ús d’ofi cines 
i les xarxes d’ofi cines amb atenció al 
públic.

Aquest encàrrec de difusió inclou com 
a novetat la confecció d’una avaluació 
econòmica sobre els criteris bàsics que 
exigeix el Distintiu. Amb aquest estudi de 
costos, la Cambra vol posar a disposició 
de les empreses del sector ofi cines inte-
ressades en el DGQA, una eina de càlcul 
gratuïta que complementi la informació 
actualment disponible i permeti realitzar 
un càlcul aproximat a la realitat de cada 
empresa.

Dictamen tècnic en relació amb la 

metodologia EMAS Easy per a petites i 

mitjanes empreses

Per encàrrec del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, la Cambra de 
Comerç de Sabadell ha redactat un dic-
tamen tècnic sobre la metodologia EMAS 
Easy per a petites i mitjanes empreses. 

Aquesta metodologia és una iniciativa 
pionera a Europa, per a la simplifi cació 
i promoció dels sistemes de gestió am-
biental en petites i mitjanes empreses.
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Cens de polígons industrials de

Cerdanyola del Vallès*

Elaboració d’un cens d’empreses 
ubicades als 7 polígons delimitats dins 
dels límits municipals de Cerdanyola del 
Vallès. Aquest treball va comptar amb 
visites porta a porta per complimentar 
l’enquesta base del cens amb informa-
ció quantitativa i qualitativa de l’estat 
general del polígon en aspectes com 
l’urbanisme, el transport, la industria i 
el medi ambient.

Diagnosi de l’estat dels polígons indus-

trials de Cerdanyola del Vallès

Estudi DAFO (debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats) dels polígons 
d’activitat econòmica de Cerdanyola del 
Vallès. En aquest estudi es recullen les 
principals mancances i oportunitats de 
millora dels PAES tenint en compte la 
opinió qualitativa del cens elaborat i les 
entrevistes amb els diferents agents 
socioeconòmics del municipi.

Estudi situació de l’estat del sector de 

la construcció al Vallès Occidental 2009

Les cambres de comerç de Sabadell 
i Terrassa, amb la col·laboració dels 
gremis de la construcció del Vallès, van 
elaborar un estudi amb el reconeixement 
de l’estat de l’estoc d’habitatges buits 
de la comarca, incloent-hi la tipologia 
d’habitatges, preus, i altres paràmetres.

Jornada: Sessió Gestió del Planejament 

Territorial Visions i experiències

El 14 de desembre va tenir lloc el debat 
de com s’ha de produir la governança 
del planejament territorial a Catalunya, 
un cop s’aprovi el nou Pla Territorial 
Metropolità. En la sessió intervenen 
Joaquim Clusa, Francesc Muñoz, Josep 
Maria Carrera, Manel Larrosa i Jean 
Jacques Martí de la Cambra de Comerç 
de Perpinyà.

Sessió informativa: Pla Innovació Conca 

del Ripoll

Amb la intervenció de la Sra. Montserrat 
Capdevila, regidora d’Empresa i Innova-
ció de l’Ajuntament de Sabadell.

Sessió informativa: Indústria XXI

Amb la intervenció del Sr. Jaume Boixa-
reu, d’Irestal Group, FEMCAT i Foment 
del Treball.

* Estudis elaborats per encàrrec de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.
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3.5 FORMACIÓ, GESTIÓ
DEL CONEIXEMENT
I CONSULTORIA
3.5.1 Formació continuada

Els trets característics dels cursos 
de formació continuada que ofereix la 
Cambra són:

Formació orientada al desenvolupament 
de coneixements i d’habilitats dels
recursos humans de les empreses, im-
partida per professors, consultors i
professionals amb àmplia experiència al 
món empresarial.

Formació d’alta qualitat, entesa com a 
servei, amb preus inferiors als del
mercat i amb unes reduccions de matrícu-
la addicionals per a les empreses
electores de la Cambra.

En total, al llarg de l’any 2009 s’han 
realitzat 142 cursos o seminaris de 

formació continuada amb un total de 

2.823 hores de formació, on han partici-

pat 2.360 alumnes.

Relació d’àrees de coneixement dels 

cursos focalitzats (de durada

entre 4 i 70 h)

Comerç internacional* 
Comerç i distribució* 
Comercial i màrqueting* 
Econòmica i fi nancera* 
Fiscal i jurídica* 
Gestió empresarial* 
Habilitats directives i personals* 
Idiomes* 
Informàtica i TIC* 
Producció i logística* 
Qualitat, medi ambient i prevenció* 
Recursos humans* 

Programes d’especialització

Durant l’any 2009, la Cambra ha mantin-
gut exitosament la seva oferta de cursos
d’especialització. Aquests cursos tenen 
com a fi nalitat formar els participants
perquè siguin capaços de desenvolupar-
se professionalment en una àrea concre-
ta de l’empresa. En concret s’han ofert 
els programes de:

Direcció general ESADE (9a edició)* 
Direcció fi nancera ESADE (5a edició)* 
Direcció d’operacions (10a edició)* 
Direcció dels recursos humans* 
(8a edició)
Gestió comercial (2a edició)* 
Postgrau de gestió integrada de la * 
prevenció, el medi ambient i la qualitat 
(7a edició)

A més, s’ha dissenyat un nou curs 
d’orientació tècnica la impartició del qual 
es farà el 2010 i que és el de gestió 
comptable. Aquest curs ha estat el 
resultat d’una redefi nició d’objectius i de 
continguts dels cursos de comptabilitat 
general que es venien impartint anual-
ment a la Cambra, a què s’ha afegit un 
mòdul de fi scalitat empresarial.
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Cursos a mida

Durant aquest any 2009, s’han realitzat 
un total de 30 cursos a mida (incloent 
els 2 que s’han fet per al personal de la 
Cambra) per a empreses, associacions i 
administracions de la nostra demarcació 
que ens ho han sol·licitat.

Cursos en línia: Campus Empresarial 

Virtual (CEV)

Després de la posada en funcionament, 
l’any passat, del Campus Empresarial
Virtual, s’ha incrementat en prop d’un 

60 % el nombre de matrícules. Les 
àrees que han despertat més interès 
han estat l’econòmica i la fi nancera i la 
de comerç internacional.

El CEV és una plataforma de formació en 
línia per facilitar la formació a distància a
les persones de les empreses que volen 
actualitzar els seus coneixements o
desenvolupar noves tasques que reque-
reixen habilitats específi ques per al seu 
lloc de treball.

Cursos per a comerciants en col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona.

Programa Modernitza’t

Destaquem la col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona per realitzar 
cursos de formació de diferents formats 
i temàtiques, adreçats al personal dels 
establiments comercials de la demar-
cació. Els cursos que s’han realitzat al 
llarg del 2009 han comptat amb un èxit 

notable de participació la qual cosa ha 
fet que es plantegi una nova programa-
ció per al 2010.

3.5.2 Conferències i
sessions informatives

Són conferències i sessions informatives 
sobre temes d’oportunitat i interès em-
presarial. S’han realitzat un total de 12 

sessions informatives amb una partici-

pació de 796 persones.

3.5.3 Programa E+E (escola-
empresa) per a la gestió de 
les pràctiques dels estudiants 
de Formació Professional a 
les empreses

La Cambra de Comerç de Sabadell, 
juntament amb la resta de cambres cata-
lanes, ha dut a terme el Programa E+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 el curs 2008/09, la Cambra de 
Comerç de Sabadell, a través del BID, ha
possibilitat la signatura de 3.339 conve-

nis de pràctiques entre 1.264 empreses 

i 2.335 alumnes.

El Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya i el Consell General de
Cambres de Catalunya han lliurat els 
premis a la qualitat de la formació en 
centres de treball.

S’ha elaborat el 2n estudi sobre inserció 
laboral de les persones graduades de 
Formació Professional inicial, on els 
resultats posen de manifest una situació 
excel·lent de la inserció i promoció for-
mativa de les persones graduades.
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3.5.4 Programa de bench-
marking i visites a centres 
d’investigació, d’assaig i de 
serveis empresarials

La Cambra ha continuat realitzant el 
programa de benchmarking i les visites 
a centres, visitant empreses conside-
rades líders en el seu sector, les quals 
gaudeixen de metodologies de treball 
i processos productius o logístics que 
aporten fets diferencials i d’excel·lència 
empresarial.

En el cas de les visites als centres, 
s’ofereix l’oportunitat de visitar cen-
tres capdavanters que donen suport a 
l’empresa des dels seus diferents ves-
sants, àrees i sectors empresarials.

En aquest darrer cas, enguany s’ha dut a 
terme una visita al Centre d’Innovació en 
Productivitat de Microsoft.

Quadre-resum d’activitats de formació realitzades

3.5.5. Fòrum Club
d’Empreses Segle XXI

Durant l’any 2009, s’ha continuat amb 
les sessions del Fòrum d’Empreses de la
Cambra. Aquest fòrum, iniciat l’any  
1996, té per objectiu refl exionar 
col·lectivament sobre temes d’interès 
per a les empreses.

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

“2009: Perspectives econòmiques * 
per al 2009”, a càrrec de: Sr. Josep 
Oliu, president de Banc Sabadell.
“Nova Llei d’Educació”* , a càrrec de: 
Sr. Francesc Colomé, secretari de 
Polítiques Educatives.
“Planifi cació, dotació i gestió: una * 
aproximació global a les infraestructu-

res” a càrrec de: Sr. Salvador Alemany, 
president d’Abertis Infraestructures.

Activitats Nombre Assistents

Cursos de formació continuada 142 2.360

Conferències / Sessions informatives 12 796

Cursos In company 30 362

Campus Empresarial Virtual 13 14

Programa E+E (convenis) 3.339 -

Fòrum Club d’Empreses Segle XXI 3 218
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3.6 CONSULTORIA  

Els serveis de consultoria especialitzada 
que la Cambra ofereix actualment són:

En l’àmbit de les normes ISO:

Suport en la implantació de la* 
ISO 9001:2008.
Suport en la implantació de la ISO * 
14001:2004.
Suport en la implantació d’un sistema * 
integrat de gestió (ISO 9001:2008, 
14001:2004, OSHAS 18001).
Manteniment de la ISO.* 

S’ofereix a les empreses l’acompanyament 
per a l’obtenció de les esmentades 
certifi cacions o qualsevol acció puntual 
relativa a aquestes.

En els darrers anys, fi ns a un total de 27 

empreses han comptat amb el suport 

dels consultors associats de la Cambra.

Programa de Lean Management: Innova-

ció i Millora dels Processos Operatius

Programa de consultoria amb l’objectiu 
d’aplicar una nova metodologia de
reducció i d’eliminació de costos inneces-
saris en la gestió dels processos opera-
tius de l’empresa. Aquesta nova visió de 
la gestió ajustada (lean management) es
fonamenta en diferents eines per assolir 
els reptes marcats: mapa de la cadena 
de valor, les 5’s, sistema de canvi ràpid 
d’utillatges (SMED), creació de fl ux, pull 
fl ow system, manteniment productiu total, 
qualitat ajustada, efi ciència general dels
equips...

Pla de Creixement i Millora per a PIME

Programa de consultoria que consisteix 
en l’anàlisi de les principals àrees de 
gestió de l’empresa –comercial, màr-

queting, organització, fi nances, recursos 
humans, tecnologia i direcció, etc.– per 
tal de realitzar un diagnòstic que posi 
de relleu les mancances i necessitats, 
i la implementació de les accions de 
millora que li permeti estar capacitada 
per al seu creixement i adaptació als 
mercats globals.

Client misteriós telefònic

El servei client misteriós telefònic té per 
objectiu avaluar d’una forma fàcil i ràpida
la gestió de les trucades entrants a 
l’empresa.

Programa de Prediagnòstic de

l’Empresa Familiar

El programa pretén:

Estudiar l’empresa familiar, parant * 
especial atenció als dos sistemes que 
s’interrelacionen: empresa i família.
Identifi car els aspectes crítics * 
d’aquesta interrelació.
Proposar, en cada cas concret, unes * 
recomanacions d’actuació per a cadas-
cun dels punts crítics detectats.
Facilitar a la família empresària una * 
estratègia per a quan es donin els 
diferents escenaris que es produiran 
en entrar en el procés de successió.
Provocar una refl exió sobre les implica-* 
cions de la continuïtat per a cadascu-
na de les parts implicades en aquests 
processos.

Mitjançant puntuals reunions a 
l’empresa amb diversos membres de la 
família, s’aborden els punts anteriorment 
esmentats per tal d’extreure’n conclu-
sions en un informe, el qual recollirà tota 
una sèrie de recomanacions.
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Programa d’optimització fi nancera i 

bancària

El Programa té com a objectius principals:

Reducció de costos fi nancers i bancaris.* 
Millora de la posició negociadora front * 
les entitats fi nanceres.
Racionalització dels processos de * 
cobraments i pagaments.
Disseny de procediments que facilitin * 
el control dels riscos operatius
(fi nançament, divisa, tipus, 
impagats,...).

En quant a la metodologia, el programa 
consta de dues fases, la primera de les
quals consisteix en un diagnòstic ràpid i 
gratuït, del nivell de costos fi nancers,
control de riscos i gestió de tresoreria.
La segona fase, consisteix en un informe 
detallat de millora de costos fi nancers i
bancaris.

El Programa ha despertat força interès
i en el decurs d’aquest any, fi ns a un 
total de 12 empreses hi han participat, 
manifestant a través de les enquestes 
de qualitat un molt elevat grau

de satisfacció.

Programa Com vendre més i millor

Pla pel desenvolupament de noves estra-
tègies orientades a captar i retenir clients.
Aquest programa pretén ajudar a tenir 
una visió externa i especialista en
l’Àrea Comercial:

Què es pot millorar* 
Què s’hauria de corregir* 
Què s’hauria de deixar de fer* 
Com es pot optimitzar el departament * 
comercial

3.7 ESTUDIS ECONÒMICS DE 
LA DEMARCACIÓ

L’any 2009, el gabinet d’estudis ha conti-
nuat desenvolupant les seves línies
de treball centrades en la realització
d’enquestes de seguiment de la conjun-
tura econòmica, elaboració d’estudis i 
dades d’informació de l’entorn, tramesa 
de correus d’informació econòmica gene-
ral per a les empreses, assessorament 
sobre temes relacionats amb l’economia 
de la demarcació i els estudis de mercat, 
i realització d’estudis per encàrrecs 
específi cs. Al web de la Cambra, en 
l’apartat d’Estudis, es poden consultar 
totes les informacions econòmiques 
que s’han elaborat i enviat, així com els 
resultats de les enquestes de conjuntura 
per a l’àmbit de la demarcació i la del
conjunt del Vallès Occidental.

Durant l’any s’han realitzat les dues 
enquestes de conjuntura o clima empre-
sarial semestrals: la del mes de gener i 
la de juliol. S’han elaborat els informes 
de resultats corresponents, es van fer 
reunions de la comissió de conjuntura 
Cambra–Ciesc i es van publicar els  
resultats en el butlletí Ritme econòmic, 
números 16 i 17. La mostra per a 
l’enquesta és representativa de tots els 
sectors econòmics amb 450 empreses, i 
es van elaborar els quadres de resultats 
amb el suport de l’Idescat. El nombre
d’empreses que van contestar l’enquesta 
el mes de gener va ser de 344 (5,2 % de 
marge d’error), i el mes de juliol es van 
obtenir 351 respostes (marge d’error de 
5,2 % en totes dues).

Les presentacions dels resultats es van 
fer organitzant dos actes públics: el
15 de maig, a l’auditori del Centre 
Metal·lúrgic, amb una conferència del Sr.
Joaquim Trigo, director executiu de 
Foment del Treball, i el 16 d’octubre a 
l’auditori de la Cambra de Comerç amb 
una conferència del Sr. Jordi Mestre,
director general de Caixa Sabadell.
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També es van elaborar, amb la 
col·laboració de la Cambra de Terrassa, 
els resultats totals de les enquestes per 
al conjunt del Vallès Occidental, agre-
gant els obtinguts a cada demarcació. 
Aquests resultats es van publicar als 
butlletins Enquesta de conjuntura del 
Vallès Occidental números 9 i 10.
Tota aquesta tasca s’ha fet amb el su-
port tècnic de l’Idescat.

El gabinet d’estudis ha anat realitzant 
informes, estadístiques i anàlisis de la 
conjuntura de la demarcació per aportar 
informacions directes i que siguin útils 
per a les empreses. En aquesta línia, 
s’han continuat elaborant els correus 
d’informació econòmica que s’envien per 
correu electrònic a més de 6.000 empre-
ses de la demarcació amb informacions 
sobre els indicadors i les previsions 
econòmiques més actuals i signifi catius. 
Durant l’any 2009, s’han preparat i en-
viat 49 correus d’informació socioeconò-
mica general, tant d’indicadors de 
conjuntura com de previsions nacionals i 
internacionals.

Pel que fa a estudis i informes específi cs 
promoguts internament des del gabinet i 
les comissions camerals destaquem:

Informe sobre el volum d’exportacions * 
de la demarcació a partir de les dades 
que facilita l’Idescat desagregades 
per a les demarcacions camerals 
de Catalunya.
Assessorament en l’anàlisi de re-* 
sultats i elaboració de l’informe de 
valoracions i conclusions de l’Estudi 
sobre l’Estoc d’Habitatge al Vallès 
Occidental, fet conjuntament amb la 
Cambra de Terrassa i amb els gremis i 
entitats empresarials del sector.
La * Memòria econòmica anual corres-
ponent a l’any 2008, que s’ha ampliat 
amb informacions diverses sobre la 
demarcació de la Cambra (estadís-
tiques demogràfi ques, socioeconò-
miques, d’infraestructures i comuni-
cacions, IAE i empreses per sectors, 
treballadors dels règim general de 

Seguretat Social i d’autònoms per sec-
tors i municipis...). Aquesta memòria 
permet disposar d’una base estadís-
tica i amb una sèrie continuada de 
molts anys amb dades dels municipis 
de la demarcació de la Cambra.
El tríptic * La Demarcació en xifres amb 
les dades socioeconòmiques més sig-
nifi catives de la demarcació i amb el 
text en català, castellà i anglès perquè 
serveixi d’informació i de difusió en les 
relacions internacionals. Aquest tríptic 
també es pot consultar al web de
la Cambra.
Estudi sobre la dinamització comer-* 
cial del barri de Can Mas de Ripollet 
i proposta de pla de dinamització per 
al període 2009-2011. Amb motiu de 
la realització d’aquest estudi i de la 
seva presentació a la Regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament de Ripollet, es 
va elaborar un pla d’acció per a aplicar 
les propostes de l’estudi i es va iniciar 
la gestió d’aquest pla per part de la 
Cambra, en coordinació amb la Regido-
ria de Comerç i amb la Comissió de la 
Llei de Barris.
Estudi d’hàbits de compra de com-* 
pradors i No compradors del mercat 
municipal de Ripollet, realitzat per a la 
Regidoria de Comerç de l’Ajuntament 
de Ripollet.
Informes de dades i d’indicadors * 
socioeconòmics i de previsions per a 
la direcció i presidència.

S’han continuat realitzant reunions amb 
l’Idescat i altres cambres catalanes 
(Terrassa, Barcelona, Lleida...) amb 
l’objectiu de coordinar, simplifi car i homo-
geneïtzar les diverses operacions esta-
dístiques que s’envien a les empreses.
Al llarg de l’any el servei d’informació 
econòmica i de realització d’estudis de
mercat a mida ha atès, visitat i asses-
sorat les consultes d’empreses, amb 
atenció personalitzada en temes rela-
cionats amb la investigació i els estudis 
de mercat.
Cal destacar, fi nalment, que les activitats 
d’estudis compten amb el patrocini de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell.
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3.8 COL·LABORACIONS AMB 
ALTRES ENTITATS

Signatura del Conveni de Col·laboració 
entre la Cambra de Comerç de Sabadell i:

Sabadell Universitat* , per a la cele-
bració d’activitats futures conjuntes 
en el marc de la Universitat d’Estiu 
de Sabadell.

El * Departament de Justícia de la Ge-

neralitat de Catalunya, pel lliurament 
de certifi cats de signatura digital a 
fundacions i associacions.

Les * cambres de comerç de Terrassa, 

Barcelona i COPCA per la formació 
d’especialistes en internacionalització 
d’empreses.

Caixa Sabadell*  pel patrocini del 
Gabinet d’estudis i per les empre-
ses de la demarcació oferint millora 
de les condicions en fi nançament i 
d’altres serveis.

L’* Institut d’Estadística de Catalunya, 
per la realització d’enquestes 
d’expectatives empresarials.

La * UAB, en matèria de formació de 
comptabilitat i fi nances.

Avancar * carsharing per promoure 
la utilització racional dels mitjans 
de transport.

La Caixa*  oferint millores en les 
condicions de fi nançament i altres 
productes per a les empreses de 
la demarcació.

3.9 COMUNICACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE LA CAMBRA

Apropar la Cambra a les empreses de la 
demarcació ha estat l’objectiu principal 
de l’Àrea de Màrqueting i Vendes. Amb 
aquest objectiu s’han dut a terme unes 
360 accions orientades totes a potenciar 
aquest contacte a través dels diferents 
canals.

Contactes proactius dels assessors * 
comercials amb les empreses de la 

demarcació: Han estat quasi 1.000 
les empreses contactades pro-activa-
ment per part dels assessors comer-
cials. La meitat d’empreses aproxi-
madament ha estat visitada i l’altre 
meitat ha estat contactada per telèfon. 
En aquests contactes s’informa dels 
més de 100 serveis que estan a la 
disposició de l’empresa i es recull la 
seva opinió i les possibles necessitats.

Comunicacions dels serveis* : El canal 
més utilitzat ha estat el telemàtic si 
bé, i per arribar a aquelles empreses 
de les quals no es disposa d’adreces 
de correu electrònic, també s’han 
enviat informacions en format paper. A 
través d’aquests dos canals s’han fet 
gairebé 600.000 comunicacions.

Potenciar el web com a mitjà per aug-* 
mentar el contacte amb l’empresa: 
S’ha potenciat molt aquest canal ja 
que permet una comunicació empre-
sa-Cambra molt efi cient i facilita a 
l’empresa entrar en contacte amb la 
Cambra ràpidament. S’han rebut i atès 
més de 2.600 sol·licituds d’informació 
mitjançant formularis web, el que ha 
suposat un increment del 162,5 % 
respecte l’any anterior.

Materials gràfi cs* : S’han editat i 
publicat 17 nous fulletons de serveis, 
dels quals 4 han estat per serveis de 
nova creació.
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3.10 ACTIVITATS CORPORATI-
VES I INSTITUCIONALS

Els premis Cambra 2009

Els premis Cambra l’any 2009 van ser 
especialment signifi catius ja que malgrat 
la difícil conjuntura econòmica que 
s’estava travessant es va poder consta-
tar el gran esforç que moltes empreses 
han fet i estan fent per assolir posicions 
competitives en el mercat i esdevenir en 
molts casos líders del sector.

La novetat d’enguany va ser la celebra-
ció de la I Edició del Premi Extraordinari 
Cambra atorgat a dues institucions 
cabdals que constitueixen referència 
obligada per entendre el passat, present 
i futur de la nostra ciutat.

Altres activitats

Disseny i execució del pla de comunica-
ció de la 20a edició de les Jornades del 
Comerç, ”Estratègies a seguir per sortir 
de la crisi” i de la sessió “Lideratge 
comercial en temps d’incertesa”, amb el 
professor Cosimo Chiesa.

Pla de comunicació dels cursos de 
formació especialitzada.

Premis Cambra 2009: Els guardons

Premi al Mèrit Exportador (XXXVII Edició)
Dinalager, SL
Posimat, SA

Premi Vallès a la Indústria, Serveis i Innovació (XII Edició)
Estambril, SA
NEOS Surgery, SL

Premi Cambra de Comerç Interior (VII Edició)
Llibreria l’Aranya
Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell

Premi Cambra de Medi Ambient, Seguretat i Salut ( VII Edició)
CIPO SCCL
Suministros Científi cos Técnicos SAU (SUCITESA)

Premi Cambra d’Urbanisme i Transport (VII Edició)
Junta de Compensació Pol. “B”. Can Gambús
Pubill Port, SL

Premi Cambra a la Formació i la Gestió del Coneixement (II Edició)

Home Personal Services, SL
Top Fly, SL

Premi Extraordinari Cambra 2009
Gremi de Fabricants de Sabadell
Caixa d’Estalvis de Sabadell
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EL SISTEMA DE QUALITAT
DE LA CAMBRA

El setembre de 2001, la Cambra de Co-
merç de Sabadell, per tal d’adaptar-se a 
les exigències de qualitat del mercat i de 
les empreses usuàries, va començar el 
procés de certifi cació de qualitat segons 
la norma UNE-EN-ISO-9001 (2000). La
primera àrea a obtenir el certifi cat de 
qualitat va ser la de Formació, després 
de passar l’auditoria del Centre de 
Certifi cació LGAI (actual Applus) l’abril de 
2002.

El maig del mateix any, l’Àrea d’Informació 
i Serveis Empresarials, amb la 
col·laboració d’un consultor extern, va
començar el seu procés d’adaptació i 
certifi cació a la Norma, i l’abril de 2003, 
va passar l’auditoria de certifi cació, 
juntament amb l’Àrea de Formació, 
que va renovar el certifi cat obtingut 
l’any anterior.

Després de comptar amb dues àrees 
certifi cades, a partir del setembre del 
mateix any es va començar a treballar 
per ampliar la certifi cació a totes les 
àrees i activitats de la Cambra.

I el febrer de 2005 es va passar la 
primera auditoria de qualitat per a tots 
els serveis i les activitats que ofe-
reix la Cambra, quedant així totes les 
àrees certifi cades segons la Norma 
ISO 9001:2000.
Des de llavors, la implantació del 
sistema de qualitat a la Cambra s’ha 
anat consolidant mitjançant accions de 
millora contínua.

Anualment, tots els serveis i activitats de 
la Cambra superen auditories internes, a 
càrrec d’Avenir Consulting, i externes
de seguiment, a càrrec d’Applus.

L’any 2009 s’ha adequat a la nova ver-
sió de la Norma ISO 9001:2008 i s’ha 
implantat el sistema a la nova Àrea de 
Màrqueting i Vendes, quedant així, nova-
ment, totes les àrees certifi cades.
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ACCIONS

La Cambra, a través de les seves comis-
sions, ha dut a terme un seguit d’accions 
amb la fi nalitat de defensar els interes-
sos de tots els electors de la demarca-
ció. A continuació, s’indiquen les accions 
més rellevants.

Presidència i lideratge de la Comissió * 
d’Internacionalització del Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya. Pla-
nifi cació i coordinació del Pla d’Acció 
Internacional de Catalunya 2009.

Participació en la Comissió * 
d’Internacionalització del Consejo 
Superior de Cámaras. Planifi cació i 
coordinació del Pla Cameral de Pro-
moció de les Exportacions 2009.

Participació en la Comissió Nacional * 
de Subcontractació Industrial del Con-
sejo Superior de Cámaras i en grups 
de treball específi cs per desenvolupar 
el Pla. Planifi cació i coordinació del 
Plan Internacional de Subcontratación 
Industrial 2009.

Participació en la Comissió * 
d’Infraestructures i Transports del 
Consell General de Cambres de 
Catalunya: treballs al voltant de les 
necessitats i prioritats infraestruc-
turals a Catalunya en l’àmbit català, 
estatal i internacional: xarxa viària, 
ferroviària, aeroportuària, portuària i 
energètica...

Participació a la Taula d’Infraestructures * 
Bosch i Cardellach per perfi lar el 
traçat del metro de Sabadell, així com 
determinar els detalls constructius de 
l’obra i les diferents estacions de me-
tro, i la seva afectació sobre el trànsit i 
l’activitat econòmica.

Participació en la Comissió de * 
Transports del Consejo Superior de 
Cámaras: discussions entorn de les 
necessitats i els problemes espe-
cífi cs del sector del transport, amb 
l’anàlisi de les novetats legislatives.

Participació en la Comissió de Medi * 
Ambient del Consell General de 
Cambres de Catalunya i del Consejo 
Superior de Cámaras.

Participació en la Comissió de * 
Comerç Interior del Consell General 
de Cambres de Catalunya, en la qual 
destaquen el treball de disseny de 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 del Consejo Supe-
rior de Cámaras per a aquells temes 
relacionats amb el comerç.

Participació en el Consell de Comerç * 
de l’Ajuntament de Sabadell.

Participació activa a la Taula de la Mo-* 
bilitat de l’Ajuntament de Sabadell.

Participació al Consell Municipal de la * 
Mobilitat de Cerdanyola del Vallès.

Participació al grup de treball per a la * 
millora de l’accessibilitat i mobilitat 
als polígons industrials de Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès.

Participació en el Consell Consultiu * 
per a l’elaboració de l’Estratègia de 
Desenvolupament Sostenible de Cata-
lunya (EDSCAT 2026), impulsada pel 
Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya.

Participació en el Consell de Qualitat * 
Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, en representa-
ció del Consell General de Cambres 
de Catalunya.

Seguiment d’iniciatives legislatives, * 
dins del grup de treball de legislació 
del Consejo Superior de Cámaras.

Participació en el Pla Estratègic del * 
Comerç de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès.
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Implicació en els plans estratègics i * 
processos participatius promoguts 
pels ajuntaments locals:

Pla Estratègic de Montcada i Reixac •
Consell Econòmic i Social de •
Barberà del Vallès
Pla Estratègic de Castellar del Vallès •
Cerdanyola 21 •

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

Participació a la Comissió de For-* 
mació del CCC i del CSC, destacant 
el paper actiu de la Cambra en el 
lideratge d’accions pioneres tant en 
l’àmbit català com en l’espanyol.

Participació al Consell Escolar Territo-* 
rial del Vallès Occidental.

Accions de defensa dels 
interessos generals davant 
de l’Administració estatal i 
autonòmica

Presentació davant del Departament * 
de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya 
de les necessitats en infraestructura 
viària i ferroviària per donar suport a 
l’activitat econòmica del nostre terri-
tori i demanar que s’agilitzi la inversió 
necessària en infraestructura.

Intervenció i participació del Pacte * 
Nacional per les Infraestructures de 
Catalunya 2009-2020 a través del 
Consell de Cambres de Catalunya.

Accions en defensa de l’Aeroport * 
de Sabadell en la seva condició 
d’infraestructura cabdal per a la 
ciutat de Sabadell i de la demarcació: 
cartes, articles i trobades sectorials 
amb representants d’AENA i dels 
diferents operadors emplaçats a 
l’aeroport.

Presentació d’al·legacions a diferents * 
iniciatives legislatives i de planifi cació 
dutes a terme pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques.

Seguiment de l’aprovació de la nova * 
Llei de prevenció i control ambiental 
de les activitats de Catalunya.

Seguiment de la reforma i liberalitza-* 
ció del mercat elèctric a Espanya.

Presentació d’al·legacions al Pla * 
Territorial Metropolità de Barcelona, 
2009-2026 que vindrà a regular 
l’ordenació del territori de l’àmbit de 
la futura vegueria de Barcelona.

Contribució a les esmenes a * 
l’Avantprojecte de llei d’economia 
sostenible, coordinat pel Consejo 
Superior de Cámaras de España.

Presentació d’al·legacions al Pla * 
director urbanístic de les àrees 
residencials del Vallès Occidental, 
document que desenvolupa 9 actua-
cions urbanístiques al conjunt de la 
comarca.

Presentació d’al·legacions a * 
l’Avantprojecte de llei d’equipaments 
comercials de la Generalitat de 
Catalunya, via el Consell General de 
Cambres de Catalunya.

Accions de promoció de 
l’activitat econòmica i de 
desenvolupament

Commemoració del desè aniversari * 
de la Comissió de Medi Ambient, 
Seguretat i Salut de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, amb una sessió 
monogràfi ca sobre canvi climàtic. 
Barcelona, 3 de febrer.
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Intervenció en el decurs de la * 
sessió informativa “Desaparició de 
les tarifes elèctriques regulades i 
implicacions per a les empreses”, 
coorganitzada per Cambra de Comerç 
de Sabadell i Cambra de Comerç de 
Manresa. Manresa, 15 de juliol.

Visita agrupada a la dessalinitzadora * 
i depuradora del Llobregat per part de 
membres i d’assessors del Ple de la 
Cambra, acompanyats per diverses 
personalitats del món empresarial i 
associatiu del Vallès. Prat de Llobre-
gat, 1 de desembre.

Accions diverses davant dels 
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.

Reunions amb els departaments * 
d’urbanisme i de mobilitat dels 
diferents ajuntaments de la demarca-
ció, per compartir les visions sobre 
les infraestructures i l’ordenació del 
territori.

Accions davant de 
l’Ajuntament de Sabadell

Participació en les al·legacions al * 
Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell 
2009-2014.

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

Refl exions i suggeriments de la * 
Cambra de Comerç de Sabadell a la 
“Taula de la mobilitat i el pacte per la 
mobilitat de la ciutat de Sabadell”.

Participació en el Consell Asses-* 
sor del Comerç de l’Ajuntament 
de Sabadell.

Participació a la Comissió del Pro-* 
tocol per a la Sostenibilitat i Canvi 
Climàtic de l’Ajuntament de Sabadell.

Participació en
debats Transport

Organització sessió “Dones al volant, * 
dones treballant“ per fomentar la 
incorporació de les dones al mercat 
laboral del transport, conjuntament 
amb la FESCALC (Federació de Socie-
tats Laborals de Catalunya).

Infraestructures

Publicació d’articles d’opinió als * 
mitjans de comunicació.

Elaboració del document * 
d’infraestructures prioritàries del 
Vallès.

Altres projectes

Participació en el projecte GESMPOLI * 
per fomentar la mobilitat sostenible al 
polígon industrial de Santiga.

Participació en els debats organitzats * 
per l’Institut Ignasi de Vilallonga, so-
bre l’Euroregió de l’arc mediterrani.

Participació en el projecte FERRMED, * 
per crear una xarxa pel desenvolupa-
ment del transport de mercaderies 
per ferrocarril a partir del corredor 
del Mediterrani.

Presentacions a la Comissió 
d’urbanisme

Pla Territorial Metropolità a càrrec * 
del coordinador de la seva redacció 
Josep Maria Carrera de l’Institut 
d’Estudis Territorials de Catalunya.

Presentació dels projectes de * 
desenvolupament d’infraestructures 
al Vallès programats per TABASA 
a càrrec del seu director general, 
Albert Vilalta.
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6.1 REPRESENTACIONS DE 
LA CAMBRA EN ALTRES
ENTITATS I ORGANISMES

Ajuntament de Barberà del 
Vallès

Consell econòmic i social

Pere Jordi Puig i Ysern

Ajuntament de Castellar del 
Vallès

Fòrum Mediambiental

Josep M. Martí i Escursell
Fèlix Javier Arbelo i Román

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès

Cerdanyola 21

Holger Ulf Petri
Fèlix J. Arbelo i Román

Consell Municipal de Mobilitat de 

Cerdanyola

Manel Amado i Martí

Ajuntament de Montcada
i Reixac

Consell Econòmic i Social

Ferran Gómez i Vázquez

Comissió Estratègica

Ferran Gómez i Vázquez

Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans

Consell Municipal de Seguretat

Ciutadana

Francesc Clusella i Luque

Ajuntament de Ripollet

Patronat Municipal d’Ocupació

Felipe González i Sánchez

Ajuntament de Sabadell

Agenda 21 local

Joan Canyameres
Fèlix J. Arbelo i Román

Comissió del Protocol per a la Sosteni-

bilitat i Canvi Climàtic

Francesc Clusella i Luque
Marià Brunet i Mauri
Fèlix Javier Arbelo i Román

Consell Econòmic i Social

Pere Jordi Puig i Ysern

Comissió de Seguiment de Ciutat

Metro Sabadell

Pere Jordi Puig i Ysern
Antoni M. Brunet i Berch
Joan Marcet i Morera

Comissió de Seguiment (Metro Sabadell)

Pere Jordi Puig i Ysern

Consell de Ciutat

Antoni M. Brunet i Berch

Consell Local de Seguretat

Carles Mas i Codina

Consell Sectorial Salut

Francesc Clusella i Luque

Consell Assessor del Comerç i Consum

Carles Marlés i Tortosa

Consell Assessor de l’Habitatge

Pere Jordi Puig i Ysern

Consell Municipal d’Igualtat Home-Dona

Núria Aymerich i Rocabert

Caixa d’Estalvis de Sabadell

Titulars

Josep Argemí i Santamaria
Pere Busquets i Artigas
Francesc Fayos i Basaganyes
Francesc Garcia-Planas i Marcet

Suplents

Carles Marlés i Tortosa
Antonio Muñoz i Ventas
Salvador Palomo i Torres
Ramon Ulloa i Arias
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Cambra de Comerç
Internacional

Comitè Espanyol

Felipe González i Sánchez

Cassa

Consell d’Administració

Carles Mas i Codina

Centre de Normalització
Lingüística de Sabadell

Francesc Fayos i Basaganyes

Consell General de
Cambres de Catalunya

Ple

Antoni M. Brunet i Berch
Francesc Fayos i Basaganyes

Comitè Executiu

Antoni M. Brunet i Berch

Comissió Comerç Exterior

Antoni M. Brunet i Berch
Felipe González i Sánchez
Daniel Casadesús i Masanell
Eduard Borràs i Finestres
Ester Raventós i Canet
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Joan Valls i Mas
Laura Rodriguez i Marañon
Vicenç Vicente i Juanola
Jaume Bercial i Casbas
Beatriz Melgar i Lorigados

Comissió Comerç Interior

Carles Marlés i Tortosa
Ferran Gómez i Vázquez
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Manuel Amado i Martí

Comissió Formació

Lluís Bardet i Tello
Joan Valls i Mas

Comissió Indústria

Lluís Matas i Bertran
Josep Rof i Buxó
Ester Raventós i Canet
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Joan Valls i Mas

Comissió Turisme

Lluís Bardet i Tello
Manel Amado i Martí 

Comissió Ordenació del Territori

Subcomissió d’Infraestructures

Pere Jordi Puig i Ysern
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Àlex Ramírez i Vaquero

Comissió Ordenació del Territori

Subcomissió de Transports

Emilio Navarro i Hernández
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Àlex Ramírez i Vaquero

Comissió Ordenació del Territori

Subcomissió d’Urbanisme

Pere Esteve i Sala
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Àlex Ramírez i Vaquero

Comissió Medi Ambient

Francesc Clusella i Luque
Holger Ulf Petri
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Fèlix Javier Arbelo i Román

Comissió Tecnologies de

la informació i Comunicació

Jaume Bercial i Casbas

Consejo Superior de Cámaras

Ple

Antoni M. Brunet i Berch

Comissió de Comerç Interior

Carles Marlés i Tortosa
Ferran Gómez i Vázquez
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Manel Amado i Martí

Comissió d’internacionalització

Felipe González i Sánchez
Ester Raventós i Canet
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Joan Valls i Mas
Laura Rodriguez i Marañón
Vicenç Vicente i Juanola
Beatriz Melgar i Lorigados

Borsa de Subcontractació

Beatriz Melgar i Lorigados
Vicenç Vicente i Juanola
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Unitat de Gestió del Fons

Intercameral IAE

Eduard Borràs i Finestres

Declaració de Gelida

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)

Ferrmed

Junta directiva

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Àlex Ramírez i Vaquero (a partir de
desembre de 2009)

Fira Sabadell

Fórum Econòmic

Antoni M. Brunet i Berch

Fundació ASCAMM

Patronat

Felipe González i Sánchez

Fundació Bosch i Cardellach

Patronat

Antoni M. Brunet i Berch

Fundació Club
Natació Sabadell

Patronat

Lluís Bardet i Tello

Fundació ESDI

Patronat

Antoni M. Brunet i Berch

Fundació INCYDE

Patronat

Lluís Bardet i Tello

Fundació Parc Taulí

Patronat

Antoni M. Brunet i Berch

Pla Cameral de Promoció

de les Exportacions

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Laura Rodríguez i Marañón
Vicenç Vicente i Juanola
Beatriz Melgar i Lorigados

Comissió d’Indústria i d’Energia

Lluís Matas i Bertran
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Joan Valls i Mas

Comissió de Formació

Lluís Bardet i Tello
Joan Valls i Mas

Comissió de Finançament

del Sistema Cameral

Eduard Borrás i Finestres

Comissió de Fiscalitat

Antoni M. Brunet i Berch
Eduard Borrás i Finestres

Comissió d’Immigració

Eduard Borrás i Finestres

Comissió d’Innovació

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)

Comissió de Medi Ambient

Francesc Clusella i Luque
Holger Ulf Petri
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Fèlix Javier Arbelo i Román

Comissió de Creació d’Empreses

Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)

Comissió de Turisme

Lluís Bardet i Tello

Comissió d’Empresa Familiar

Daniel Casadesús i Masanell
Jordi Riera i Paredes († 28-11-2009)
Miquel Pijuan i Serrabasa
Joan Valls i Mas

Comissió Societat de la Informació

Alfred Serrano i Castillo

Grup de Treball del RCP

Eduard Borràs i Finestres
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Camerdata

Consell d’Administració

Jaume Bercial i Casbas

Junta general d’accionistes

Antoni M. Brunet i Berch

Fundació Privada
de l’Esport Sabadellenc

Patronat

Carles Mas i Codina

Fundació Progrés i Tècnica

Patronat

Antoni M. Brunet i Berch
Eduard Borràs i Finestres

Generalitat de
Catalunya

Direcció General de Comerç

(Jurat Premi Internacionalització)

Felipe González i Sánchez

Gestió i Promoció
Aeroportuària, SA

Consell d’administració

Pere Jordi Puig i Ysern

Ofi cina de Dinamització del 
Centre de Sabadell

Assemblea

Josep M. Martí Escursell

Junta directiva

Francesc Fayos i Basaganyes

Promoció Econòmica
de Sabadell, SL

Consell consultiu

Lluís Matas i Bertran

Ribatallada, SA

Consell d’Administració

Sofi a Gabarró i Taulé
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7.1 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI 
D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ANY 2009

Liquidació d’ingressos

Pressupost Realitzat Desviació

Ingressos per recurs cameral permanent 2.764.565 3.342.907 21%

Ingressos de l’activitat 2.219.010 2.114.073 -5%

1. Prestacions de serveis i altres ingressos

a.  Serveis Prestats 1.430.318 1.398.110 -2%

c.  Ingressos per arrendaments 17.000 14.223 -16%

d.  Altres ingressos 337.985 362.616 7%

g.  Altres ingressos de gestió corrent 37.025 36.247 -2%

h.  Patrocinis a l'explotació 15.000 27.000 80%

2. Subvencions, donacions i llegats a l’activitat 381.682 275.876 -28%

Ingressos extraordinaris i fi nancers 131.369 205.486 56%

Total ingressos de l’exercici 5.114.943 5.662.466 11%

Liquidació de despeses

Pressupost Realitzat Desviació

Despeses de l’activitat 1.485.698 1.440.825 -3%

Despeses de personal 2.102.773 2.095.861 0%

Altres despeses de l’activitat 1.004.015 901.556 -10%

1.  Serveis exteriors 985.982 885.613 -10%

2.  Tributs 16.033 12.780 -20%

3.  Pèrdues, deter., var. Provisió oper. comercials 2.000 3.163 58%

Dotacions amortitzacions immobilitzat 507.876 453.373 -11%

Variacions de les provisions

Despeses extraordinàries i fi nanceres 14.581 15.933 9%

Total despeses de l’exercici 5.114.943 4.907.547 -4%

Resultat total de l’exercici 754.919
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7.2 INFORME DE L’AUDITORIA
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