En el procés electoral per la renovació dels òrgans de govern de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, la Junta Electoral Territorial
Núm. 5, en reunió del 13 de març de 2019, constituïda de conformitat amb el que
preveuen els articles 5, 6 i 7 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim
electoral de les Cambres Oficials de Comerç, acordà proclamar les candidatures
elegibles per sufragi dels electors i electores i proclamar els candidats i candidates i
declarar electes els següents:
. Greenpiel, SL
. Cerralsa, Cerramientos de Aluminio, SA
. Tuva-Tèxtil, SL
. Belengraf, SA
. Stangest, SL
. Anton Salat Brunel
. Fred Olivé, SL
. Gabriel Rull Ferre
. Instal.lacions Masip, SCP
. Banco Sabadell, SA
. Gruas Valls-Motors, SL
. Autoescola Mario Serveis, SCP
. Eva Jubany Busquets
. Tarragona Disseny, SL
En relació a les candidatures elegibles a proposta de les organitzacions empresarials,
proclamar els candidats i candidates i declarar electes els següents:
. Sra. Beatriz Mesas López. PIMEC
. Sr. Jordi Andreu Ribas. PIMEC
Candidatura de les empreses de major aportació voluntària:
En el termini de 5 dies, poden presentar candidatura, davant la Secretari de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, les empreses que vulguin optar a la
candidatura de major aportació voluntària. Pel que fa a la Cambra de Valls, els llocs
a cobrir son els de 3 empreses, a membres del Ple de la Cambra.

Valls, 14 de març de 2019.

Eleccions Camerals 2019
Convocatòria Eleccions
Decret Electoral
D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de
Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:
1.- Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels
electors (per a societats i autònoms)
2.- Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major
aportació
Com a resum i a efectes informatius el calendari(*) electoral és el següent:
- Del 12/2/2019 al 25/02/2019 (ambdós inclosos). Presentació de
candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions
empresarials.
Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a
cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:
- De les 09:00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 09:00 h. Votacions
electròniques.
- De les 10:00 h. a les 18:00 h. del 08/05/2019 Votacions presencials
(amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en C. Jacint
Verdaguer, 1 de Valls
- Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos) Presentació de
candidatures d’empreses de major aportació
Per més informació podeu contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça
electrònica de la Cambra: valls@cambravalls.com
o en el telèfon 977 600 909

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa
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