PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL
1. Obertura del procés electoral

Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.org
www.cambraterrassa.org
_____
Delegació
Vallespir, 19, 1a Planta
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Tel. 93 576 35 74
Fax 93 576 35 71
delegacio@cambraterrassa.org

Per Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el procés electoral per a la
renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, i
d'acord amb el que estableix l'article 18 de la Llei 4/2017, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres, el
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat ha declarat obert el procés electoral per a la
renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació a partir
del dia 2 d’octubre de 2017.
2. Exposició pública del cens
En compliment de l’apartat segon de l’esmentada Ordre Ministerial, i de l’article 5 del Decret
19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres de Catalunya, es posa en
coneixement de les persones naturals i jurídiques que exerceixen activitats comercials, industrials, i
de serveis i que compten amb establiments, delegacions o agències en l’àmbit territorial de la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, que el Cens electoral romandrà exposat al
públic en format electrònic a la seu corporativa i la seva delegació, durant els horaris que
s’indiquen al peu del present anunci, on podran ser consultats els dies laborables de
dilluns
a
divendres,
i
també
en
la
pàgina
web
d’aquesta
corporació,
www.cambraterrassa.es, a partir del dia 17 d’octubre i fins al dia 15 de novembre de
2017, ambdós inclosos.
3. Reclamacions
Les reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada en els grups i categories corresponents
del Cens exposat al públic poden presentar-se a partir del dia 17 d’octubre fins al dia 29 de
novembre de 2017, a la Secretaria de la Cambra.
4. Organitzacions empresarials
S’informa a les organitzacions empresarials de l’àmbit territorial de la Cambra de l’obertura del
procés electoral i de la possibilitat de participar en el procés electoral i els seus òrgans de govern,
d'acord amb allò que disposen l’article 10.2 b) de la Llei 4/2017, d’1 d’abril de 22 de març i l’article
22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny.
Llocs d’exposició del cens electoral:
Seu corporativa:
C/. Blasco de Garay, 29-49
08224- Terrassa
Horari: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
hores i de 15:30 a 18:00 hores

Delegació:
C/ Vallespir, 19 - 1a planta
08173 - Sant Cugat del Vallès
Horari: Dilluns a divendres de 9:00
a 14:00 hores

El cens electoral pot ser consultat a través del següent link:

http://www.censelectoralcambra.cat/ca/cambra/78.

Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat – Rellinars – Rubí – Sant Cugat del Vallés – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell – Vacarisses - Viladecavalls

