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Balanç definitiu Eleccions 2010 al territori 

 

ANOIA, BERGUEDÀ I ALT PENEDÈS  

ENCAPÇALEN LA PARTICIPACIÓ EMPRESARIAL  

A LES ELECCIONS DE LA CAMBRA 

 
• Avui s’han escollit els 9 membres de les patronals i el proper 18 de juny es reunirà el 

nou ple de la Cambra per iniciar la nova legislatur a amb la qual cosa quedarà 
completat el procés electoral 

 
Les comarques de l’Anoia, amb un 3.94% de participació, el Berguedà (amb un 2,87%) i l’Alt 

Penedès (2,46%) han estat les comarques de la demarcació de la Cambra de Comerç de 

Barcelona que han registrat un índex de participació empresarial més alt a les eleccions per 

renovar els òrgans de govern de la Cambra de Comerç de Barcelona.  
 

La representació del territori està assegurada al ple 

En quant a les empreses del territori que formaran part del ple, en trobem 18: 5 de L’Hospitalet; 

2 d’Osona; 5 del Vallès Oriental; 4 del Baix Llobregat; 1 de l’Alt Penedès i 1 del Maresme.    

 

Les empreses del Ple de la Cambra escullen els representants de les 

patronals  
Per altra banda, avui mateix, les 60 empreses del nou ple de la Cambra de Comerç de 

Barcelona han escollit els 9 representants de les patronals Foment del Treball i Pimec que 

s’incorporen a aquest òrgan de govern de la corporació. El procés de votacions s’ha dut a 

terme a la Casa Llotja de Mar, des de les 10.00 del matí fins les 14.00 de la tarda.  

 
Les nou persones escollides són (resultats provisionals):  
Representants de Foment del Treball 
Enric Crous i Millet 
Lluis Sans Mercè 
Pablo Herrera i Fontanals 
Enric Lacalle i Coll 
Ramon Canela i Piqué 
Francesc Closa i Solves 
 
Representants de Pimec 
Maria Àngels Agulló i Taltavull 
Ramon Ricardo Vila i Solé 
Andreu Llargués i Claverol  
 

Tal i com marca la normativa del procés electoral de les cambres catalanes, els representants 

de les patronals han de ser persones que tinguin un reconegut prestigi en el seu àmbit 
professional.  
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Properes passes 

El procés electoral de la Cambra de Comerç de Barcelona finalitza el proper dia 18 de juny amb 

el ple constitutiu. Durant aquest acte, s’escolliran els membres del comitè executiu i el president 

de la corporació qui, a partir d’aleshores, designarà als nous presidents de Consell de les 10 

delegacions de la circumscripció de la Cambra.  
 

 http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona  

 http://delicious.com/cambrabcn/ 
   

       http://presscambrabcn.posterous.com  

http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 

http://twitter.com/Presscambrabcn  
  

 

 

 
 


