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És la primera entitat de l’Estat que tanca un acord amb l’SMC 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona signa un acord 

amb el ‘Singapore Mediation Center’ per fomentar la 

mediació en conflictes empresarials 
  

 El Singaporte Mediation Center és un centre de referència mundial en la resolució de 

conflictes entre empreses. 

 L’acord s’emmarca dins del procés d’implementació del servei de mediació empresarial 

de la Cambra de Comerç de Barcelona. 

 

Barcelona, 16 d’abril de 2014.  

 

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i la presidenta del Singapore 

Mediation Center (SMC) i magistrada del Tribunal Suprem de Singapur, Belinda Ang Saw Ean, han 

signat avui a Singapur un conveni de col·laboració per establir accions conjuntes i vies de 

cooperació dirigides a fomentar la mediació empresarial. El Singapore Mediation Center és un 

referent mundial en l’àmbit de la mediació empresarial i de reconegut prestigi entre els principals 

centres de mediació a Estats Units, Londres i Europa.  

 

L’acord estableix un marc estable i permanent de col·laboració entre ambdues institucions i 

contempla a la Cambra de Comerç de Barcelona com la institució facultada per dur a terme les 

funcions de mediació en la resolució de conflictes entre les empreses i autònoms d’ambdós 

països. Aquesta tasca es desenvoluparà a través del Consolat de Mar de Barcelona i un equip 

d’experts en mediació empresarial. 

 

De la mateixa manera, a través del conveni, les dues institucions es comprometen: a intercanviar 

les millors pràctiques; a promoure la mediació entre les empreses i, sobretot, entre les empreses 

que operen en els dos països; a cooperar en la millora contínua de la mediació; i a dur a terme 

activitats conjuntes per difondre i promoure la cultura de la mediació empresarial. 

 

Amb la signatura d’aquest conveni, la Cambra de Comerç de Barcelona ha volgut donar un pas 

més per afavorir la mediació com a sistema per a la resolució de conflictes a nivell global, i ajudar 

a les empreses que surten a l’exterior a resoldre els conflictes amb què es puguin trobar. 

 

El President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha expressat la seva satisfacció 

per la signatura del conveni i ha ressaltat que amb aquest conveni, el primer d’aquestes 

característiques que se signa a tot l’estat amb l’SMC, “la Cambra obre les fronteres de la mediació 

amb el ple convenciment que el secret de la productivitat empresarial rau en saber conciliar el 

pensament global amb les necessitats locals”. 

 

Aquest conveni s’emmarca dins del procés d’implementació del servei de mediació empresarial de 

la Cambra de Comerç de Barcelona. El passat mes de setembre, la institució va signar amb el 

Consejo General del Poder Judicial un conveni de col·laboració, a través del qual, els tribunals 

mercantils de Barcelona deriven a la Cambra de Comerç de Barcelona els conflictes entre 

empreses, de caràcter civil i mercantil. 


