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Terrassa, 5 d’abril de 2018. Els empresaris del comitè executiu de
la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, encapçalat pel
seu president, Marià Galí, han mantingut una trobada amb l’alcalde
de Terrassa, Alfredo Vega, en el marc de la reunió que s’ha celebrat
aquesta tarda a la seu de la institució empresarial. Alfredo Vega, que
ha estat rebut per primera vegada pel màxim òrgan de govern de la
Cambra en qualitat d’alcalde després del seu nomenament formal el
novembre de 2017, ha participat en la reunió acompanyat per Manuel
Giménez, tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació. La trobada forma part del programa de
contactes institucionals que de forma periòdica mantenen ambdues
institucions.
En el transcurs de la trobada, empresaris i polítics han intercanviat
impressions sobre temes d’especial rellevància en l’àmbit de la
promoció econòmica i del desenvolupament i projecció de la ciutat,
així com en l’àmbit de les infraestructures. En aquest sentit, s’ha
recordat els temes tractats en la reunió d’agents sòcio-econòmics
locals i representants dels municipis afectats per les obres de la
futura autovia B-40 del passat 27 de març, i l’acord pres en
l’esmentada
reunió
d’impulsar
conjuntament
accions
que
contribueixin a vetllar per la seva execució; així com també l’execució
d’altres infraestructures cabdals per al desenvolupament econòmic i
social del territori com és l’ampliació de la C58.
En el marc de la reunió, també s’han analitzat temes vinculats a les
accions orientades a afavorir l’activitat empresarial i l’evolució de la
conjuntura econòmica i s’ha fet un seguiment dels projectes de
dinamització econòmica i millora de l’entorn que impulsa el consistori
local, amb especial atenció en aquells en els quals col·labora
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activament la Cambra com són el Pla de Desenvolupament Industrial,
el Pacte local per a l’Ocupació, la Taula de la Innovació, el Consell de
la Formació Professional, la Taula de Comerç i Turisme i el Consell
Municipal de Medi Ambient, entre d’altres. Així mateix, també s’ha fet
referència a d’altres elements de desenvolupament territorial, més
enllà de les infraestructures, com són l’enfocament de la revisió del
Pla General d’Ordenació; la millora dels polígons industrials i la
disponibilitat de sòl industrial; i la necessitat de projecció de la ciutat
i de captació d’inversions que reverteixin en el territori. Pel que fa a
l’entorn actual cameral, des de la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa s’ha reafirmat la voluntat de l’entitat de continuar
amb la tasca de promoció econòmica i de serveis empresarials i s’ha
informat a l’Ajuntament de Terrassa de l’estat de tramitació de la
nova llei de cambres i del procediment electoral que ha de possibilitar
la renovació dels òrgans de govern de l’entitat.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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