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Eleccions 2019 – Candidatures d’empreses de 

major aportació voluntària 

 

 Calendari presentació candidatures de major aportació voluntària:  

Del 9 de maig de 2019 al 15 de maig de 2019 (ambdós inclosos). 

 

 MODEL normalitzat: 

Formulari per formalitzar la candidatura de major aportació voluntària. 

 

 Vocalies del Ple a cobrir: 

El Ple de la Cambra tindrà 10 membres representants d’empreses de major 

aportació. 

 

 Qui pot presentar Candidatures? 

Podran presentar candidatures totes les empreses del cens de la Cambra que es 

comprometin a fer una aportació voluntària amb caràcter anual i a mantenir la 

mateixa durant tot el mandat. 

 

 Quina és la quantitat econòmica de l’aportació voluntària? 

No hi ha una quantitat econòmica mínima ni màxima establerta, sinó que cada 

candidat pot manifestar l’aportació voluntària que efectuï en el document normalitzat 

per formalitzar la candidatura. 

 

 Quins són els requisits: 

Hauran de complir els requisits per ser elegible com a membre del Ple: 

 

o Formar part del cens de la Cambra [consultar el cens] 

https://www.censelectoralcambra.cat/ca/cambra/78
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o Manifestar la seva voluntat a través del model normalitzat de presentació de 

candidatura. [model normalitzat] 

o Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, la 

d’un estat part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, o la d’un estat als 

nacionals del qual s’estengui, en virtut de l’acord o tractat internacional 

corresponent, el règim jurídic previst per a les persones anteriorment citades. 

Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates, d’acord amb el 

principi de reciprocitat.  

o Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys en l’exercici de l’activitat 

empresarial en l’àmbit de l’apartat anterior.  

o Ser major d’edat si es tracta d’una persona física.  

o Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

o No incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació de cambres. 

 

 On es poden presentar les Candidatures? 

Les candidatures es poden presentar a la Secretaria de la Cambra. 

 

 Proclamació de les candidatures  

Les candidatures presentades seran proclamades i declarades electes per la 

corresponent Junta Electoral, per ordre de major a menor aportació econòmica.  

Les 10 empreses que hagin manifestat el compromís de les 10 majors aportacions 

voluntàries seran les que optaran a les 10 places a membres del Ple en aquesta 

categoria, i seran proclamades directament electes per la Junta. 

 

 En cas d’empat: 

 

En cas, que es presentessin més candidatures que les 10 places a cobrir, es declararan 

electes les que hagin efectuat les majors aportacions per ordre de major a menor 

compromís d’aportació.  

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/04/presentacio_candidatura_major_aportacio_voluntaria.docx
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Si en aquesta assignació es produís empat, atenent que s’ha manifestat idèntica 

quantia per la plaça que s’ha d’ocupar, aquestes empreses seran proclamades 

candidates per la Junta i per ser elegides el desempat es resoldrà mitjançant 

votacions: 

 

o Data:  5 de juny de 2019, de les 10.00h a les 14.00h. presencial al Col·legi 

únic, mesa única de la Cambra de Comerç de Terrassa. 

o Les empreses sòcies de la Cambra en les modalitats Èxit que fan 

aportacions econòmiques, i que fins data 30 d’abril hagin satisfet la 

quota anual de soci són les empreses que podran votar per desempatar.  

o El cens de les empreses aportadores es podrà sol·licitar, en cas d’empat 

per les empreses candidates que hagin de desempatar, a partir del dia 

següent en què la Junta proclami les seves candidatures.  

 

 Més informació  

 

Per més informació poden consultar la normativa electoral o contactar 

info@cambraterrassa.org o al telèfon 93.733.98.30. 

 

 

https://www.cambraterrassa.org/exit/
https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2019/01/190107Normativaconvocatoria-1.pdf
mailto:info@cambraterrassa.org

