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INFORME ANUAL DE GOVERN CORPORATIU   
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA   

EXERCICI 2020   
   

A 31 DE DESEMBRE DE 2020   
 
   

 I.-  INTRODUCCIÓ   
  

1. Naturalesa jurídica i finalitats de la Cambra.   
 
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (en endavant Cambra de 
Comerç), fundada el 29 de juny de 1886, és una Corporació de Dret públic amb personalitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. Les Cambres es 
configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, i 
tenen com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del 
comerç, la indústria i els serveis, així com la prestació de serveis a les empreses.   
  
La demarcació territorial de la Cambra de Terrassa comprèn els següents municipis: 
Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.   
  
Totes les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats comercials, industrials 
o de serveis en l’àmbit territorial de la demarcació formen part, per llei, de la Cambra de 
Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, i conformen el seu cens electoral. Correspon al 
conjunt dels electors, distribuïts per sectors econòmics, i per un procediment electoral 
democràtic, elegir els membres del Ple de la Cambra. No obstant, no existeix cap obligació 
de contribució econòmica cap a la Cambra.   

   
2. Normativa reguladora  

   
La normativa que regula les Cambres és la següent:   
   

- Llei 4/2014, de 1 d’abril, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis 
i navegació (Estatal).   

  
- Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 

navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. (Parlament de 
Catalunya), en tot allò que no ha estat desplaçada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril.  

  
- Reglament de Règim Interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis 

de Terrassa, aprovat pel Ple de 28 de gener de 2008, modificat pel Ple de 25 de 
setembre de 2017. Aquest Reglament està pendent d’adaptació a la nova 
normativa bàsica a l’espera del desplegament de la llei catalana.   

  
- Instruccions internes de contractació aprovades pel Ple de la Cambra en sessió de 

24 de novembre de 2008, en compliment i adaptació de la Llei 30/07, de Contractes 
del Sector Públic (actual RDL 3/2011).   

 
També hi ha normativa que se li aplica en l’àmbit de transparència com és:   

   
- Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern 
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- Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (en endavant, Llei 19/2014), publicada al DOGC el 31.12.2014.  

 
- DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 

informació pública, publicada al DOGC el 11.02.2021.  
 

Normativa econòmic-pressupostària.   
   

- Ordre de 15 de desembre de 2000 del Departament d’Indústria Comerç i Turisme 
pel qual s’aproven les normes de gestió econòmica i financera per a les Cambres 
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, en tot allò no modificat per 
la normativa Bàsica.   
  

- Instrucció del Secretari General del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de data 28 de novembre de 2008, relativa al Pla de Comptabilitat de les 
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, adaptat al Pla 
comptable aprovat del Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre.   

 
II.- EL GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA.   

   
Les normes reguladores de l’actuació i funcionament dels òrgans de govern de la Cambra 
de Terrassa, imposen com a principis d’actuació bàsics el d’imparcialitat i transparència.   
 
Els òrgans de govern de la Comerç de Terrassa són el Ple, el Comitè Executiu i el President. 
 
Els membres dels òrgans de govern de la Corporació (Ple, Comitè Executiu i President) no 
perceben cap tipus de retribució per el desenvolupament de les seves funcions.  
  
Els components dels òrgans de govern de la Cambra es relacionen als apartats següents.  
 
COMITÈ EXECUTIU DE LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE 
TERRASSA   

 
a) Composició i funcions.   

 
El Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 
Terrassa recull en el seu article 14 el concepte i composició del Comitè Executiu:  
 
El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i de proposta de la 
Cambra. És un òrgan col·legiat composat per dotze membres i format per: el 
President/a, el Vicepresident/a primer/a, el Vicepresident/a segon/a, el Vicepresident/a 
tercer/a, el Tresorer/a, i set Vocals.  
 
Actuarà de secretari/ària, amb veu però sense vot, el/la de la corporació.  
 
El director/a gerent assistirà a les sessions del Comitè Executiu amb veu però sense 
vot.  
 
Dels acords del Comitè Executiu seran responsables col·legiadament tots els 
assistents amb dret a vot, llevat que hagin votat en contra i fet les oportunes reserves, 
les qual es reflectiran a l’acta. 

 
b) Membres del COMITÈ EXECUTIU   

 
El Comitè Executiu actua com a òrgan permanent de gestió, administració i proposta 
de la Cambra. Està format pel President, tres Vicepresidents, el Tresorer i set Vocals, 
elegits tots ells entre els membres del Ple.   
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Comitè executiu: Format per membres del Ple segons el detall adjunt.  
  
President: Ramon Talamàs i Jofresa  
Vicepresident Primer: Santiago Sabatés i Mas  
Vicepresident Segon: Juan Ignacio Navarro i Villanueva  
Vicepresidenta Tercera: Natàlia Cugueró i Escofet  
Tresorer: Emili Pablos i Prunera  
Vocal: Emilià Làzaro i Gomà   
Vocal: Francesca Novell i Ramos  
Vocal: Jordi Roset i Chaler   
Vocal: Pere Rodríguez i Carbó  
Vocal: Jordi Rodríguez i Ripollès  
Vocal: Miquel Serracanta i Domènech Vocal: 
Albert Ventura i Mallofré   
 
Director gerent: Josep Prats i Llopart   
Secretària general: Susanna Patiño Rivera   

 
c) Funcionament i Règim de Sessions   

 
Durant l’exercici 2020, el Comitè Executiu de la Cambra de Terrassa va celebrar 12 
sessions. L’adopció d’acords en seu del Comitè Executiu és de la meitat més un; i els 
acords s’adopten per majoria.  

  
EL PLE DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA.   
  
a) Composició i funcions.  

 
El Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 
Terrassa recull en el seu article 8 el concepte i composició del Ple.  
El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i està compost per 45 
membres, d’acord amb les següents agrupacions:  
 
a) 30 membres o vocals que hauran de ser elegits mitjançant sufragi lliure, igual, 

directe i secret entre tots els electors de la Cambra, classificats en grups i categories 
en la forma i el nombre assenyalat per l’annex primer d’aquest reglament, de manera 
que estiguin representats en el Ple els interessos econòmics generals i hi tinguin 
adequada presència les diverses modalitats comercials, industrials i de serveis de 
l’àmbit territorial de la Cambra, d’acord amb la importància econòmica relativa dels 
diversos grups econòmics. 
 

b) 5 membres o vocals que hauran de ser elegits pels altres membres del Ple a què es 
refereix l’apartat a) anterior, entre persones de reconegut prestigi en la vida 
econòmica dins l’àmbit territorial de la Cambra, a proposta de les organitzacions 
empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives en 
l’esmentat àmbit territorial i que tinguin la condició legal de més representatives.  

 
c) 10 seran representants d’empreses de major aportació voluntària, elegides per la 

resta d’empreses de la demarcació que tinguin la consideració d’aportadors a la 
Cambra.  

A continuació es presenta l’estructura i representacions del Ple per sectors, en el moment 
de la seva constitució en les últimes eleccions i el ple constituent de 13 de juny de 2019. 
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Membres PLE (Mandat 2019 – 2023)  

G Descripció Empresa Representant 

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

Juan Ignacio Navarro 
Villanueva 

2  
Extracció i producció de metalls, 
productes metàl·lics, maquinària i equips 

LAMP, SAU   Josep Cusidó Codina  

   LAUDA ULTRACOOL, SLU   Xavier Armengol Cebrián  

3  
Indústries: tèxtils, confecció, cuir i calçat, 
paper, arts gràfiques i suports 
enregistrats  

MON TERRASSA SL   Salvador Cot Belmonte  

4  

Indústria química, cautxú i plàstiques  

KERN PHARMA, SLU   Pere Rodríguez Carbó  

   PROQUIMAC PFC, SA   Oriol Galí Reyes  

   TENYCOL SL   Meritxell Valero Marcet  

5  Materials de transport  FICO-TRIAD, SA   Ignasi Castelló Escudé  

6  
Fusta, suro i altres manufactureres, 
indústries de l’alimentació, begudes i 
tabac  

PASTISART, SA  Francesca Novell Ramos  

7  
Construcció  

BALDO I ASSOCIATS 
CONSTRUCTORA SL  Josep Baldó Caba  

   
TALLERES LOAM E  
HIJOS, SL   Juan José López García  

8  Comerç i reparacions        

   8.1  
Comerç a l'engròs i intermediaris, 
i venda, manteniment i reparació 
de vehicles de motor   

CLINIC BIKES, SL  Josué Sospedra Méndez  

      IMC TOYS, SA   Albert Ventura Mallofré  

      TALLERES GIBRALTAR SL  Miguel Méndez Vargas  

   8.2  

Comerç al detall; llevat vehicles 
de motor i altres reparacions  

FERRETERIA IND. A. 
ESQUERDA, SL  

Jaume Esquerda Margarit  

      GERD RIUS DIETÉTICA, SL   Maria Rius Soler  

      INVERSIONES GIREX, SA   Jordi Roset Chaler  

9  Hoteleria  JIMMAN 07, SL   Antoni Soriano Calle  

10  
Transports, emmagatzematge i 
comunicacions  SANDI TRUCK, SL   Antonio Martínez Méndez  

11  Mediació financera  VIDAL GOMÀ GESTIÓ, SL  Emilià  Lázaro Gomà  

12  Activitats immobiliàries i lloguers; serveis empresarials     

   12.1  

Lloguer i Activitats Immobiliàries   

AMBAR IMMOBILIARIA  
2014 SL   

Josep-Lluís Rodríguez Vidal  

      MASACHS ADMINISTRACIÓ, SL Pere Masachs Biarnés  

      PATMINA, SLU   Avel·lí Martorell Estrenjer  

   12.2  
Activitats informàtiques, recerca i 
desenvolupament, altres 
activitats  

CATALONIA INDEPENDENT 
INVESTMENTS, SL   

Jordi Queraltó i Torras (fins el 
06/07/20) 
Xavier Boira i Bonhora (a 
partir del 07/07/20) 

      GABINET ROVIRA, SL   Dionís Rovira López  

      SOLUTIONS & DECISIONS, SL Miquel Serracanta Domènech 
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G Descripció Empresa Representant 

13 Altres serveis destinats a la venda        

   13.1  Educació, activitats sanitàries i 
veterinàries, serveis socials, 
activitats de sanejament públic i 
serveis personals  

ACONDICIONAMIENTO 
TARRASENSE   

Jordi Rodríguez i Ripollès  

      
PROMOCION DE ESCUELAS 
SL   

Josep Abad Pous  

   13.2  
Activitats recreatives, culturals, 
esportives   

ANALISI QUIMICA INAL, SLPU   Eduard Royo Vellvé  

      
CONEIX PROJECT 
MANAGEMENT, SL   

Judit Coll Raich  

OO.EE  CECOT  

Josep Armengol Giralt  

Gemma Sanz Sansa  

Antoni Palet Pérez  

Lara Cruz Penina  

Francisco José Hoya Muñoz  

MAJOR APORTACIÓ VOLUNTÀRIA  

AZBIL TELSTAR 
TECHNOLOGIES, SLU   

Emili Pablos Prunera  

CASA TEVA FEINA NOSTRA, 
SL   

Sílvia Puig Mas  

CIRCUTOR, SA   Carles Pons González  

EUROFRAGANCE, SLU  Santiago Sabatés Mas  

GERMANS BOADA, SA   Josep Munné Gustems  

GET A PARTNER, SL   Natàlia Cugueró Escofet  

KAO CHIMIGRAF, SL   Armand Marcé Torra  

PALET ALBERCA, SL   Francesc Xavier Palet Farrero 

SERAFI INDUSTRIA GRAFICA 
PUBLICITARIA, SA   

Jaume Gázquez Moya  

XAVAL MUSEUMS, SA   Ramon Talamàs Jofresa  

 
 

b) Funcionament i Règim de Sessions  
 
Durant l’exercici 2020, el Ple de la Cambra de Comerç va celebrar 3 sessions, es va 
suspendre la sessió del més de març motivat per la declaració de l’estat d’alarma 
derivada per la COVID-19. 
 
També per aquest motiu, l’any 2020 s’han celebrat sessions del ple i del comitè executiu 
amb mitjans telemàtics, amb la plataforma Zoom, i procedint-se a assegurar 
l'autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels 
assistents en remot. 
El quòrum per a l’adopció d’acords en seu Ple és de 2/3 en primera convocatòria i de 
la meitat més un (en segona convocatòria; i els acords s’adopten per majoria. En cas 
d’empat, el vot del President té caràcter diriment.  
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c) Dels òrgans de govern: de la seva no retribució  
 
Els membres dels òrgans de govern de la Corporació (Ple, Comitè Executiu i President) 
NO perceben cap tipus de retribució per el desenvolupament de les seves funcions. 
Tampoc els òrgans consultius que configuren les diferents representacions en 
Comissions o grups de treball perceben cap retribució per l'acompliment de les seves 
funcions.  

 
Òrgans de control extern: La Tutela i fiscalització públiques.   

  
Les Cambres es troben sotmeses a la tutela de les Administracions Públiques, funció que, 
en essència, comprèn:   
  
a) l’exercici de la potestat d’aprovació, fiscalització dels pressupostos i comptes anuals, i de 

les funcions público-administratives que puguin dur a terme;   
  
b) l’autorització de la participació de la Cambra en la creació o participació en altres persones 

jurídiques; i   
  
c) L’autorització d’adquisicions o alienacions de béns immobles.   
  
Així mateix, aquesta tutela s’estén als supòsits de suspensió i/o dissolució previstos per les 
lleis.    
 
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya actua com a 
òrgan tutelar de la Cambra de Terrassa, sens perjudici de la Tutela que igualment exerceix 
l’Administració General de l’Estat en relació a les activitats d’interès general relatives al 
comerç exterior.   
  
En l’àmbit econòmic i en relació als fons públics, la Cambra de Terrassa es troba sotmesa a 
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la del Tribunal de Comptes.    
 
Així mateix, indicar que els pressupostos i Comptes anuals de la Cambra de Terrassa, tal i 
com disposa l’article 35.1 de la Llei 4/2014, són sotmesos a una auditoria externa.   
 

III.-  MARC LEGAL I ECONÒMIC EN EL QUE HAN ACTUAT ELS ÒRGANS DE GOVERN DE 
LA CORPORACIÓ DURANT L’EXERCICI 2020 i ELEMENTS DE BON GOVERN 
CORPORATIU.   

   
1.  Marc legal.   

 
La Llei de Cambres (Llei 4/2014) va confirmar la supressió del Recurs Cameral 
Permanent. Això no obstant, coetàniament a l’aprovació d’aquesta Llei i per a la seva 
implementació, des de la Cambra d’Espanya s’ha iniciat el disseny i la participació en 
certs programes públics que revertiran en les vies de finançament de les Cambres de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.    
   
Exemple d’aquests programes és el “Programa Integral de Cualificación y Empleo – 
PICE” que es continua executant a l’exercici 2020. També s’ha participat dels 
Programes TIC Cámaras y Xpande Digital extraordinaris. 
Per altra banda, en referència a la normativa autonòmica, el 31 de gener de 2015, 
finalitzava el termini previst en la Llei estatal per què fos desenvolupada la normativa 
per les CCAA que tenen competències pròpies en aquesta matèria. 
 
Aquest desplegament no es va desenvolupar durant l’exercici 2020.    
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Dins d’aquest context, i complint amb les obligacions legals establertes, la Cambra de 
Terrassa té com a objectiu fer costat a les empreses de la demarcació per mitjà dels 
seus serveis. Aquests serveis, enfocats en diferents línies tendeixen a facilitar la millora 
de la gestió de l'empresa i a cercar la seva projecció, es basen en proporcionar als 
clients informació bàsica de caire comercial i empresarial, assessorament en temes de 
gestió empresarial i formació adaptada a les necessitats de les empreses, així com 
donar suport a la vessant emprenedora de la demarcació. Igualment la Cambra de 
Terrassa ha desplegat accions de promoció orientades a desenvolupar l'activitat 
internacional de les empreses des de la vessant de la promoció comercial internacional 
amb àmbits com la prospectiva comercial, les missions comercials i l’assessorament, 
així com en àmbits relatius a l’assessorament jurídic internacional i gestió duanera, la 
gestió i tramitació de documentació per a l’expedició comercial.  
  
El compromís actiu de la Cambra vers a un desenvolupament social i econòmic amb 
identitat pròpia de la demarcació, ha comportat la realització d'accions de representació 
encaminades a assegurar la defensa dels interessos generals del sector empresarial.   
 
Així doncs, l'actuació portada a terme per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 
Terrassa en l'exercici 2020, s'ha orientat a assolir la cobertura de les necessitats de 
servei i de representació detectades entre les empreses de la demarcació de la 
Cambra, dedicant especial atenció a aquells temes relacionats al compliment del Pla 
Cameral de Desenvolupament Empresarial i Internacionalització i desenvolupant 
accions també dintre dels programes europeus en els que la Cambra hi participa.   
  
Aquest desplegament es pot veure en la memòria d’activitats adjunta, i que es troba 
a la pàgina web de la corporació en el link següent:  
 
https://www.cambraterrassa.org/memoria-dactivitats/ 
   

2. Marc Econòmic. 
 
En data 3 de desembre de 2010 es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 13/2010, de 
3 de desembre, pel qual es modificaven els articles 4, 6, 8.3, 10, 13, 14, 15, 16 i 23 de 
la Llei 3/93, i es derogaven els articles 11, 12, 17, disposició addicional primera, 
disposició addicional segona i disposició final segona de la referida llei. La principal 
transcendència d’aquesta reforma legislativa era la supressió de l’exacció parafiscal 
anomenada Recurs Cameral Permanent. En la disposició transitòria segona del referit 
RDL 13/2010 es va preveure un període transitori pel qual durant els exercicis 
econòmics 2011 i 2012 encara s’emetés el Recurs Cameral Permanent. La nova Llei 
de Cambres de Comerç (Llei 4/2014) ha confirmat la supressió del Recurs Cameral 
Permanent.   
  
Els resultats de la Corporació durant els darrers exercicis han estat:   

   

exercici   ingressos   despeses   resultat  

2018  2.449.410 €  2.431.719 €   17.691 €  

2019  2.348.081 €  2.420.671 €  -72.590 €  

2020 2.334.526 € 2.523.331 € -188.805 € 
  
3. Elements de bon govern corporatiu.   

 
L’estructura i composició dels òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Terrassa 
que deriva d’un procés electoral democràtic i representatiu, així com l’existència d’òrgans 
d’assessorament, és una garantia per a fer partícips del procés de decisió a totes les 
sensibilitats provinents del conjunt dels sectors econòmics de la demarcació.   
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El marc legal existent de repartiment de competències entre els òrgans de Govern, en 
essència, Comitè Executiu i Ple, així com l’existència d’òrgans externs Auditoria i 
Administracions Tutelars i fiscalitzadores, garanteix també que el Ple de la corporació 
participi en totes les decisions que impliquen canvis importants en la Corporació.   
   
La Corporació vetlla per l’aplicació de les polítiques de contractació publicades en la 
pàgina web (http://www.cambraterrassa.es/ct/infocorporativa:Cos/perfilcontractant) i pel 
criteri de transparència en què actuen els òrgans de Govern de la Corporació.  
https://www.cambraterrassa.org/bon-govern-i-transparencia/  
  
Totes les dades essencials relatives a la Corporació i a la seva situació financera, 
patrimonial i de govern de la corporació de l’exercici 2020 es troben publicades en el web 
corporatiu.   

  
  
  
  
  

  


