Junta Electoral Territorial núm. 7
Cambres adscritas: MANRESA

Acta de proclamació I declaració d'electes
de les persones candidatas al carrec de
membre del Ple representants de les
empreses de major aportació voluntaria

Procés electoral per a la renovacló deis órgans
de govem de les cambres oflclals de
comer�. lndúslrla, serveis I navegacló de Catalunya

A Manresa, sent les 11 :00 hores del dia 24 de maig de 2019, previa convocatoria a l'efecte, es
reuneix la Junta Electoral Territorial número 7, constitu"ida de conformitat amb el que preveuen els
articles 5, 6 i 7 del Decret 175/2018, de 31 de julio!, sobre el régim electoral de les cambres oficials
de comen;:, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la Resolució EMC/3102/2018, de 18
desembre, de convocatoria d'eleccions per a la renovació deis organs de govern de les cambres
oficials de comer", indústria, serveis i navegació de Catalunya, conformada pels següents:
Membres assistents
- FUNDACIÓ TURISME I FIRES DE MANRESA, S.A., com a presidenta, representada pel Sr.
Albert Tulleuda Lari.
• TAELUS, S.L., com a vicepresidenta, representada pel la Sr. Fernando Deban! Garcia.
• BÁRBARA MINOVES COROMINAS, com a secretaria.
Assisteix també a la reunió,
- Josep Gracia Casamitjana, Secretari General de la Cambra de Comer«;:, lndústria i Navegació de
Manresa.
- Dolors Pressagué Vila, Secretaria suplen!.
- Marc Méndez Comellas, Técnic de la Secció d'Empresa deis SSTT del DEMC.
La Junta Electoral Territorial nº 7,

ACORDA:
1) En relació a una renúncia a formar part com a membre d'aquesta Junta Electoral
Territorial núm. 7
Donar-se per assabentada de la renúncia automatica de la condició de membre de la Junta
Electoral Territorial núm. 7 de la persona electora AIGÜES DE MANRESA, S.A, d'acord amb
l'article 5.6 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el régim electoral de les cambres oficials de
comen;:, indústria, serveis i navegació de Catalunya, per haver presenta! candidatura per l'elecció
deis vocals de majar aportació voluntaria, a la Cambra Oficial de Comen;:, lndústria i Serveis de
Manresa.
Declarar com a nou membre de la Junta Electoral Territorial núm. 7 a FUNDACIÓ TURISME 1
n
FIRES DE MANRESA (Abans "Fundació Fira Manresa ), d'acord amb el sorteig celebra! el passat
8 de gener de 2019, a les 11.00 hores, a la seu del Departament d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, per elegir la representació deis electors i de les electores de les
cambres a les respectives juntes electorals territorials. Com a conseqüéncia de la renúncia
automatica d'AIGÜES DE MANRESA, S.A. el nou membre d'aquesta Junta, FUNDACIÓ
TURISME I FIRES DE MANRESA (Abans "Fundació Fira Manresan ), ocupara el carrec de la
presidencia, per acord deis seus membres.

2) Resoldre, si s'escau, les al-legacions formulades, un cop revisades les candidaturas de
les empresas de major aportació voluntaria, segons s'indica a continuació:
No procedeix la resolució d'al-legacions, en no haver-se presenta! cap al-legació durant el termini
de 2 dies que les candidatures i la seva documentació, han estat exposades a la Secretaria de la
Cambra de Comer9 de Manresa, tal i com indica l'article 31.2 c) del Reglament de Régim Interior
de la Cambra de Comer9 de Manresa, i aixi n'ha deixat constancia el Secretari de la mateixa
Cambra.

3) Proclamar els candidats i les candidatas en representació de les empresas de majar
aportació voluntaria, següents:
CANDIDATURA PROCLAMADA

NlF

• AIGÜES DE MANRESA, S.A.

A08294282

• IBERPOTASH, S.A.

A61777553

• GESTAMP METALBAGES, S.A.

A08279093

• ENDEPRO SOFTWARE, S.L.

B64307648

• CAIXABANK, S.A.

A08663619

• EXCAVACIONS VILÁ VILA, S.A.

A59105486

• DENSO BARCELONA, S.A.

A58997834

• A RAYMOND-TECNIACERO, S.A.U.

A08294944

4) Declarar electas els candidats i les candidates en representació de les empreses de
majar aportació voluntaria, següents:
CANDIDATURA ELECTA

NIF

• AIGÜES DE MANRESA, S.A.

A08294282

• IBERPOTASH, S.A.

A61777553

• GESTAMP METALBAGES, S.A.

A08279093

• ENDEPRO SOFTWARE, S.L.

864307648

• CAIXABANK, S.A.

A08663619

• EXCAVACIONS VILA VILA, S.A.

A59105486

• DENSO BARCELONA, S.A.

A58997834

• A RAYMOND-TECNIACERO, S.A.U.

A08294944

5) Altres assumptes sobrevinguts, si s'escau.
No se'n formulen.
6) Torn obert de paraules.

Afo

sepi_

¡r/h�h

La secretaria llegeix l'acta, que és aprovada per

j4//f/ll-/1Z'í/rr de tots els assistents.

D'acord amb el que preveu l'article 6.6 del Decret 175/2018, sobre el régim electoral de les
cambres oficials de comer9, indústria, serveis i navegació de Catalunya i els articles 121 i 122 de
la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els
interessats poden interposar recurs alc;ada contra els acords de la Junta Electoral Territorial
davant l'órgan tutelar, en el termini d'un mes a comptar de la seva notificació.
1 perqué en quedi constancia, el/la secretari/aria estén aquesta acta que signa conjuntament amb
la presidencia i tots els membres assistents.
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