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XII Premis Cambra a Osona

És per a mi una satisfacció obrir la convocatòria de la dotzena edició dels
Premis Cambra a Osona.
Els premis volen distingir aquells projectes empresarials que hagin
destacat en els àmbits dels sectors de comerç i serveis, agroalimentari,
industrial, i la Responsabilitat Social Empresarial, que forma part d’un
projecte conjunt de la Cambra de Comerç i el BBVA.
Paral·lelament, i com cada any, també es lliurarà el reconeixement a una
trajectòria a un empresari de la comarca que hagi estat una referència en
el seu sector i que també hagi tingut una implicació activa amb el territori.
Enguany s’han modificat les bases per afegir a la tradicional presentació
voluntària de memòries, que serà altament valorada, la presentació
de candidates per part dels membres del Consell de la Delegació, com
a vehicle per obrir el ventall acostant-lo a empreses que per manca de
temps, informació o d’altres no s’ho plantegen. Altrament aquest és el
mètode emprat en el reconeixement de les trajectòries empresarials tant
valorades.
Esperem trobar-nos com sempre a finals de novembre en el tradicional
Dia Cambra!

Josep Pujadas
President de la delegació a Osona
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de Barcelona

BASES DELS XII PREMIS CAMBRA DE LA DELE
primera	
Els premis instaurats per la Delegació a Osona de la

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona tenen periodicitat anual i volen incentivar
aquelles empreses de la demarcació d’Osona que hagin
destacat en la seva trajectòria empresarial.
segona	
Les categories dels premis que s’estableixen són les

següents:
•

Empresa de comerç i/o serveis

•

Empresa industrial

•

Empresa Agroalimentària

•

Responsabilitat Social Empresarial (premi BBVA)

•	Reconeixement

a una trajectòria

tercera	
El jurat estarà format pels membres del Consell de

la delegació a Osona de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, els serveis tècnics
de la Cambra, i/o persones representatives del món
socioeconòmic de la comarca.
quarta	
La participació està oberta a totes les empreses d’Osona

que per la seva evolució, resultats, competitivitat,
tecnologia, creativitat, innovació, projectes internacionals,
actuacions en responsabilitat social, etc., es creguin
mereixedores del premi en dues vies de presentació:
•	per

la proposta de candidatura d’un membre del Consell

de la Delegació a Osona o bé,
•	per

la presentació d’una memòria per part de l’empresa.

EGACIÓ A OSONA DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚ
cinquena	
És obligatori que les empreses que es presentin siguin

sòcies del Club Cambra.
sisena	
En el supòsit de presentació de la memòria, aquesta

s’adequarà al model que facilitarà la Delegació a totes
les empreses interessades, i es podrà acompanyar
de la documentació complementària que es consideri
oportuna (memòries econòmiques, informació
comercial de productes i serveis, d’altres premis i
distincions rebuts, etc.).
setena	
És necessari que la seu social de l’empresa o un

establiment estigui ubicat en l’àmbit territorial d’Osona.
vuitena	
El premi consistirà en un guardó de la Cambra Oficial

de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
novena	
La delegació a Osona de la Cambra Oficial de Comerç,

Indústria i Navegació de Barcelona, divulgarà en els
mitjans de comunicació el resultat dels premis, i les
empreses guardonades podran atorgar-li la publicitat
que considerin adient.
desena	
El jurat tindrà especial consideració en la seva anàlisi

la valoració dels aspectes que es detallin en les bases
de cada un dels premis, valorant les empreses que
hauran presentat les seves memòries.

ÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
onzena	
Si s’estima convenient, una representació del jurat

podrà visitar les empreses finalistes abans d’emetre el
seu veredicte.
dotzena	
Q ueden excloses de participar en aquests premis

totes aquelles empreses que puguin estar vinculades
directament o indirectament amb qualsevol de les
persones que formin part del Consell de la delegació
a Osona, així com també del Ple de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. També
aquelles empreses que hagin obtingut el mateix premi
en edicions anteriors.
tretzena	
La delegació a Osona comunicarà directament a les

empreses el veredicte del jurat i els premis es lliuraran
en el decurs del sopar del Dia de la Cambra a Osona
2016. El Jurat té la facultat de declarar els premis
deserts.
catorzena	
Les empreses que es presentin voluntàriament, podran

presentar la memòria de l’ 1 d’agost fins el dia 30 de
setembre de 2016. Caldrà entregar:
•	2

còpies en paper, que es podran lliurar a mà o per

correu postal a la mateixa delegació a Osona de la
Cambra de Comerç de Barcelona (carrer Historiador
Ramon d’Abadal i Vinyals núm. 5 «Edifici El Sucre»,
08500 Vic).
•	1

còpia en format electrònic avic@cambrabcn.org
Vic, juliol 2016
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