05 / 05 / 2010

EL 47% DE LES EMPRESES DEL PLE
DE LA CAMBRA DE BARCELONA ES RENOVEN
•

El vot presencial augmenta un 68% respecte l’any 2006.

•

El vot per correu es redueix prop d’un 2%.

•

S’incrementa la representació del sector serveis.

Segons els resultats provisionals de les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de
la Cambra de Barcelona, el 47% de les empreses que actualment formen el Ple de la
corporació es renoven. En aquest sentit, la jornada d’ahir va comptar amb un 68% més de vot
presencial respecte el 2006, i va guanyar terreny al vot per correu, que en aquesta ocasió s’ha
reduït un 1,93%.
Pel que fa als sectors, s’incrementa la representació del de serveis, que tindrà un major pes en
el proper Ple de la Cambra. Tal i com va passar a la cita electoral de l’any 2006, l’empresa
candidata amb més vots emesos ha estat la de la categoria 5 del Grup 10, que correspon a
Bassons Boncompte, Maria Teresa, que representa, entre d’altres sectors, les farmàcies.
El 46 % del total dels vots emesos han estat de les 10 delegacions que la Cambra té a la seva
demarcació. Els col·legis de les delegacions amb més participació han estat el de Granollers,
amb un 16% dels vots, Sant Feliu de Llobregat, amb el 13% i Cornellà, amb un 11%. La seu
amb menys participació ha estat la de Berga, amb gairebé un 4%.
El proper 27 de maig tindrà lloc l’elecció dels altres 9 representants, a proposta de les
patronals Foment i Pimec. La llista està formada per 12 candidats, dels quals s’escolliran 9, que
s’afegiran als 60 representants de les empreses escollides ahir.
Posteriorment, els 69 membres que formaran el nou Ple de la Cambra, triaran el president i el
comitè executiu a la sessió constitutiva del Ple, que tindrà lloc el proper 18 de juny.
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