Exposició pública del cens electoral de la Cambra de Comerç de Barcelona
ANUNCI
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de Barcelona sobre l’exposició pública
del cens electoral de la corporació, 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, la Llei 14/2002 de 27 de juny,
de les cambres oficials de comerç, indústria i
navegació de Catalunya i del Consell General
de les Cambres i el Reglament de règim interior
de la Cambra.

Barcelona

Av. Diagonal, 452

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

També, d’acord amb els articles 7, 8 i 17 de la
Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, la Cambra, amb criteris de simplificació
administrativa, considera de facilitar la consulta
del cens públic d’empreses amb els mateixos
tràmits i terminis.

Mataró

El cens electoral d’aquesta Cambra s’exposarà
al públic en format electrònic amb accés al
domicili social, situat a Barcelona, Casa Llotja de
Mar, Pg. Isabel II, 1; i a les oficines corporatives
situades a Barcelona, av. Diagonal, 452, des
del 26 de setembre fins al 25 d’octubre de
2019, ambdós inclosos.

C/ Historiador Ramón d’Abadal i de Vinyals, 5. Edifici El Sucre

També es podran fer consultes a les oficines següents:

L’horari d’exposició serà el d’atenció al públic.

Av. Ernest Lluch, 32. Ed. TCM2 baixos. TecnoCampus Mataró

Antena Local Mollet del Vallès

C/ Comte d’Urgell, 26. Masia Can Lledó

Sant Feliu de Llobregat
C/ Laureà Miró, 350

Vic

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 i les electores podran formular
reclamacions amb el formulari normalitzat
disponible al web sobre qualsevol inclusió,
omissió o errada que observin al cens. Les
reclamacions s’admetran al Registre de
la Cambra, av. Diagonal, 452 de Barcelona
i, també, a l’adreça de correu electrònic
cens2019@cambrabcn.org en l’horari d’atenció
al públic fins a l’11 de novembre de 2019.
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.

Antena Local Viladecans

C/ Andorra, 64. Polígon Industrial Can Calderon

Vilafranca del Penedès

Barcelona, setembre de 2019

Plaça Estació, 2, baixos

Vilanova i la Geltrú

Plaça de la vila, 11 baixos

Xavier Coronas i Guinart
Secretari General

