Condicions d’utilització de sales de la Cambra per part de les empreses proclamades
candidates a la renovació del Ple de la corporació el marc del procés electoral 2019

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa posa a disposició de les empreses
candidates proclamades a la renovació dels òrgans de govern de la corporació la
utilització de les seves sales en el marc concret del procés electoral.
Es podrà fer ús de les sales de la Cambra gratuïtament d’acord amb les següents
consideracions:
i.

Cada candidat proclamat podrà fer ús de les sales gratuïtament durant una (1)
hora dins el període electoral.

ii.

La utilització de les sales s’efectuarà dintre de l’horari habitual d’activitat en que
la Cambra romangui oberta al públic.

iii.

La reserva podrà efectuar-se de les següents instal·lacions:
-

Sales A, B, C, D o E (aforament 20 persones) de la primera planta de l’edifici
de la seu de la Cambra del C/Blasco de Garay 29/49 – 08224 Terrassa
Horari d’atenció al client:
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 18:00h.

-

Sala de reunions (aforament 6 persones) a les instal·lacions de la Delegació
de la Cambra del C/Vallespir, 19, 1a planta - 08173 Sant Cugat del Vallès
Horari d’atenció al client:
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

iv.

El Procediment per fer la reserva és el següent:
-

La sol·licitud d’ús de la sala es formalitzarà per correu electrònic adreçat
a la Sra. Marianella Pereira (mpereira@cambraterrassa.org), responsable
de la gestió del Servei de Lloguer de Sales, amb una antelació mínima de
48 hores.

-

La sol·licitud formal haurà d’incloure:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Nom del candidat proclamat;
Lloc de la reserva de sala:
(seu de la Cambra a Terrassa o Delegació a Sant Cugat del Vallès)
Data i horari i
Número de persones assistents previstes.
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v.

La responsable del servei informarà de la disponibilitat i formalitzarà la
reserva.

Elements de les sales:
Totes les sales compten amb canó projector, mobiliari, climatització, accés a Wifi.
Qualsevol altra necessitat es sol·licitarà en el moment de fer la reserva.
Per a l’ús de les sales:
-

En cas de portar material audiovisual, serà l’empresa candidata la
responsable de la seva instal·lació i del seu funcionament.

-

La Cambra no es farà responsable dels béns i objectes dipositats a
l’interior de les sales.

Un cop finalitzada la sessió:
-

Les sales han de quedar disponibles i en el mateix estat en que es
trobaven abans d’utilitzar-les.

vi.

Per garantir l’activitat normal i de prestació de serveis de la Cambra, es
condicionarà la disponibilitat dels espais sol·licitats, d’acord amb el sistema de
reserves establert per l’habitual funcionament de les activitats de la pròpia
Cambra així com del compliment dels compromisos contractuals prèviament
contrets amb empreses clients per al lloguer de les mateixes.

vii.

En el cas que es requerís d’una major durada, s’aplicaran les tarifes aprovades
del Servei de Lloguer de sales de la Cambra.

viii.

Aquestes condicions de cessió dels espais de forma gratuïta seran vigents des de
l’endemà de la data en que estiguin oficialment proclamades les empreses
candidates i fins el dia de la constitució del nou Ple de la Cambra amb la
renovació dels seus òrgans de govern.
Terrassa, 7 de març de 2019
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