Nota de premsa

EL COMITÈ EXECUTIU DE LA CAMBRA ES
REUNEIX AMB L’ALCALDESSA DE RUBÍ
Els participants a la trobada van mantenir un intercanvi
d’impressions sobre l’evolució de la conjuntura econòmica i
l’activitat empresarial
Ana Mª Martinez va informar també dels reptes en l’àmbit de la
promoció econòmica i de l’ocupació
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Terrassa, 14 de febrer de 2017. Representants del Comitè Executiu i
del Consell de la Delegació de la Cambra de Comerç i Indústria de
Terrassa, amb el president de la institució, Marià Galí, al capdavant, es
van reunir amb l’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, la Primera
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Territorials, Maria Mas i el Tercer
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Rafael
Güeto. En el transcurs de la trobada, que va tenir lloc ahir al migdia a la
seu de la Cambra de Terrassa, es va fer un seguiment de l’activitat que
en matèria econòmica i empresarial que ambdues institucions han
desenvolupat al municipi de Rubí en els darrers mesos i les accions
previstes orientades a evolucionar la projecció econòmica del municipi a
curt i mig termini.
En el transcurs de la reunió, es va mantenir un intercanvi d’impressions
sobre l’evolució de la conjuntura econòmica i l’activitat empresarial. Per
la seva part, la Cambra va informar a l’alcaldessa dels resultats de l’
Informe de conjuntura de la demarcació de Terrassa. En aquest sentit,
es va informar a l’alcaldessa de la situació per al quart trimestre de
2016 i les expectatives per al primer trimestre de 2017.
A partir dels estudis de conjuntura econòmica que desenvolupa la
institució, es va valorar l’evolució de l’economia, i els resultats
constaten que hi ha una evolució positiva de l’activitat empresarial a
tota la demarcació i en particular de l’activitat industrial de Rubí,
traduïnt-se aquesta millora en una progressiva recuperació de les dades
d’ocupació i contractació.
Alhora, el president de la Cambra va traslladar els reptes que la Cambra
té previst d’afrontar pel que fa el procés de configuració de la nova llei
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de cambres i va refermar a l’alcaldessa la voluntat de cooperació
conjunta per impulsar serveis i activitats de suport a les empreses de
Rubí.
L’alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martinez, va remarcar que les seves
prioritats de govern estan centrades en generar oportunitats per les
persones del seu municipi i en especial per aquelles persones que es
troben en situació d’atur, oferint els seus experimentats serveis
d’ocupació i formació. En aquest sentit, va subratllar la importància que
juguen les empreses instal·lades en el municipi per contribuir en la
generació d’aquestes oportunitats. Ana Maria Martinez, va explicar que
un dels instruments que l’equip de govern de Rubí impulsa és el Pla
Director de Polígons, que està enfocat a la millora de les condicions
d’entorn de les zones més industrials. També va manifestar, la prioritat
de donar impuls a l’aprovació definitiva del ple d’ordenació urbana
municipal. Finalment, els representants de Rubí, van exposar el treball
que estant portant a terme per a ampliar l’illa de vianants que permetrà
ampliar el centre comercial de Rubí, construint així un espai de major
qualitat al centre de la ciutat.
La Delegació de la Cambra de Terrassa té la seu a Sant Cugat del
Vallès. Constituïda formalment el 8 de setembre del 2008, té com a
finalitat afavorir la relació i el contacte amb empreses i institucions de
Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès i desenvolupar activitats de
suport i estímul del teixit empresarial, amb la implicació activa i directa
de representants empresarials d’aquests municipis, així com apropar els
serveis de la Cambra en matèria de formació, assessorament
empresarial i tramitacions, entre d’altres.
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
La Cambra de Comerç i Indústria 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.
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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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