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Eleccions 2018
Anunci

Anunci de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
sobre l’exposició pública del cens electoral de la corporació, la participació en el
procés electoral de les organitzacions empresarials i la modificació del Reglament
de Règim Interior i del seu annex que fa referència a l’estructura del cens electoral
d’acord amb el que disposen la Llei 4/2014 d’1 d’abril bàsica de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació i el Decret Llei 3/2017 de 27 de juny de mesures
urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis
i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern.
1. En compliment del que disposa l’Ordre del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat de 26 de juliol de
2017, la Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i el Decret
19/2006 de 14 de febrer de la Generalitat de Catalunya, el cens electoral d’aquesta Cambra s’exposarà al públic
en format electrònic al domicili social, situat a Barcelona, Casa Llotja de Mar, Passeig Isabel II, 1; i a les oficines
corporatives situades a Barcelona, av. Diagonal, 452, des del 17 d’octubre fins el 15 de novembre de 2017, ambdós
inclosos. També es podran fer consultes a les oficines següents:
BADALONA Polígon Les Guixeres, s/n Edifici BCIN

BERGA C/ Rafael Casanova, 6		

GRANOLLERS Camí del Mig, 22 (Can Muntanyola)

IGUALADA C/ Born, 5, baixos		

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Can Tries, 20

(Gornal Activa)

MATARÓ Av. Ernest Lluch, 32 - Edifici TCM2 baixos
(TecnoCampus Mataró - Maresme)

MOLLET DEL VALLÈS C/ Comte d’Urgell, 26 (Masia Can Lledó)

SANT FELIU DE LLOBREGAT C/ Laureà Miró, 350

VIC C/ Historiador Ramón d’Abadal i de Vinyals, 5
(Edifici El Sucre)

VILADECANS C/ Andorra, 64
Polígon Industrial Can Calderon

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Plaça Estació, 2, baixos

VILANOVA I LA GELTRÚ Plaça de la vila, 11 baixos

L’horari d’exposició serà el d’atenció al públic.
Per facilitar la consulta del cens els electors i les electores podran fer-ho a través de la pàgina web de la Cambra
http://www.cambrabcn.org/
El cens inclou els electors i les electores domiciliats dins l’àmbit territorial de la Cambra.
Els electors podran formular reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada que observin al cens. Les
reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, avinguda Diagonal 452, en l’horari d’atenció al públic fins el
29 de novembre de 2017.
Hi haurà impresos a disposició dels electors i de les electores perquè, qui ho cregui convenient, pugui presentar
reclamacions sobre la inclusió, exclusió o errades de dades en el cens electoral.

2. S’informa a les organitzacions empresarials que, aquelles que reuneixin les condicions establertes a l’article 10.2 b)
de la Llei 4/2014 d’1 d’abril (BOE núm. 80 de 2 d’abril) i a l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de
juny modificat pel Decret Llei 3/2017 de 27 de juny, podran participar en el procés electoral d’acord amb el que
la Llei determina.

3. Es fa saber també que, a proposta del Ple de la Cambra, la Generalitat de Catalunya, en data 4 d’octubre de 2017,
va aprovar la modificació de del Reglament de Règim Interior de la Corporació i del seu annex, que fa referència a
l’estructura del cens electoral, que es poden consultar a la pàgina web de la Cambra http://www.cambrabcn.org/ i al DOGC.
Barcelona, a 10 d’octubre de 2017

Xavier Coronas i Guinart, Secretari General

