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DICTAMEN 07/2018 a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de
resolució de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels
òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de Catalunya.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 de
desembre de 2018, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
El Ple del CTESC va aprovar, el dia 16 d’abril d’enguany, el Dictamen 1/2018
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. El CTESC va valorar
la voluntat del Govern d’implantar el vot electrònic en les eleccions per sufragi
dels electors així com la regulació de les seves garanties i el seu exercici, tant
de manera remota com en forma presencial en el col·legi electoral. També va
posar de manifest que la implantació de les eleccions amb votació per mitjans
electrònics s’hauria de fer amb les màximes garanties per als electors tenint
en compte la complexitat del règim electoral de les cambres i la manca de
precedents pel que fa a la votació per mitjans electrònics.
En l’observació general segona de l’esmentat Dictamen 1/2018 el CTESC va
sol·licitar dictaminar la Proposta d’ordre de la convocatòria d’eleccions per a
la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya.
En data 17 de desembre de 2018, tenint en compte la sol·licitud expressada
en el Dictamen 1/2018, la Comissió Executiva va acordar dictaminar la
Proposta de resolució de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels
òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió europea es va reunir el
dia 19 de desembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
La Proposta de resolució consta d’un preàmbul, vuit articles, una disposició
addicional, una disposició final i quatre annexos.
En el preàmbul es descriu el marc competencial, normatiu i jurisprudencial en
què s’emmarca la Proposta de resolució.
L’article 1 regula les juntes electorals tant les territorials com la central. Es
determina quan s’han de constituir i quina serà la seva seu, entre d’altres
qüestions.
L’article 2 estableix que es designarà una persona auditora del procés de vot
electrònic a les eleccions per sufragi dels electors i les electores.
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L’article 3 regula els terminis de presentació de candidatures i els suports i
canals acceptats per trametre la documentació acreditativa de la condició de
la persona candidata.
L’article 4 determina els col·legis electorals que s’han de constituir.
L’article 5 fixa el termini en què la Secretaria de cada cambra ha de trametre
a la Junta electoral territorial corresponent la llista d’electors i electores que
han de participar al sorteig per designar presidents o vocals de les meses
electorals.
En l’article 6, en les eleccions per sufragi de les persones electores, es regula
el vot per mitjans electrònics ja sigui de forma remota o de forma presencial
en el col·legi electoral. També es regulen les reclamacions dels electors i
electores en l’exercici del vot electrònic.
L’article 7 regula la votació dels candidats i de les candidates a proposta de
les organitzacions empresarials.
L’article 8 estableix que les votacions dels candidats i de les candidates de
les empreses de major aportació voluntària es regula d’acord amb el
Reglament de règim interior de cada cambra.
La disposició addicional estableix que les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya han d’informar i donar publicitat
de la convocatòria de les eleccions i de tot el procediment electoral. També
estableix que les cambres oficials han d’incorporar a la seva pàgina web el
Reglament de règim interior actualitzat i la informació necessària sobre el
procediment d’elecció de les persones membres dels plens de les empreses
de major aportació voluntària.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma el mateix dia de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’annex 1 fa una relació de les Juntes electorals territorials i les seves seus.
L’annex 2 té tres apartats. L’apartat 1 estableix un model de formulari per a la
presentació de candidatura elegible per sufragi dels electors i les electores.
L’apartat 2 estableix un model de formulari per a la presentació de
candidatura a proposta de les organitzacions empresarials. L’apartat 3
estableix un model de formulari per a la presentació de candidatura de les
empreses de major aportació voluntària.
En l’annex 3 es fa una relació dels col·legis electorals que s’han de constituir.
En l’annex 4 es determinen els proveïdors de serveis de certificació digitals
admesos per a l’exercici del vot per mitjans electrònics de forma remota.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. En relació amb l’observació general segona del Dictamen 01/2018
sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya emès per aquest Consell
que estableix que: “Tenint en compte la complexitat del règim electoral de les
cambres i la manca de precedents pel que fa a la votació per mitjans
electrònics, el CTESC considera que la seva implantació s’hauria de fer amb
les màximes garanties per als electors. En aquest sentit, el CTESC sol·licita
dictaminar la Proposta d’ordre de la convocatòria d’aquestes eleccions.” i un
cop examinada la Resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació
dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
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navegació de Catalunya, el CTESC considera que la implantació de la votació
per mitjans electrònics es fa amb les màximes garanties per als electors.
Segona. Sens perjudici de l’observació general primera, el CTESC considera
que pel que fa a les persones jurídiques es podria reforçar el sistema amb
una doble autenticació del representant legal o voluntari.

IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat la Proposta
de resolució de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de
govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a la recomanació formulada
en el present Dictamen.

Barcelona, 19 de desembre de 2018

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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RESOLUCIÓ EMC/ /2018, de XX de desembre, de convocatòria d'eleccions per a la
renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació de Catalunya.

El procés electoral per a la renovació dels plens de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació d’Espanya, es va declarar obert, a partir del dia 2 d’octubre
de 2017, mitjançant l’Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es declara obert el
procés electoral per a la renovació dels plens de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació d’Espanya (BOE núm. 180, de 29.7.2017), del Ministeri
d’Economia, Indústria i Competitivitat, modificada per l’Ordre ICT/990/2018, de 24 de
setembre, per la qual modifica l’Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la qual es
declara obert el procés electoral per a la renovació dels plens de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació d’Espanya (BOE núm. 234, de 27.9.2018) del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Atès el que estableixen el capítol III de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació (BOE núm. 80, de 2.4.2014); el capítol
IV de 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 (DOGC núm. 3671, de
5.7.2002); i el Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya (DOGC núm. 7677, de
2.8.2018) (en endavant, Decret electoral);
Atès que està pendent de resolució la mesura cautelar del recurs contenciós
administratiu 365/2017-1A, interposat contra el Decret electoral, i atesa la
conveniència de realitzar actuacions preparatòries de les eleccions, que no posin en
risc l’efectivitat de la mesura que pugui adoptar el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i alhora intentar donar compliment als terminis establerts per al procés
electoral, es publica aquesta Resolució de convocatòria de les eleccions, condicionada
a la resolució de la mesura cautelar.
Atès el que disposen els articles 8.1 i 41 del Decret 316/2016, de 8 de novembre, de
reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement (DOGC núm. 7244, de
10.11.2016), i amb la consulta prèvia a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis
i navegació de Catalunya, d’acord amb l’article 4.1 del Decret electoral,

Resolc:
Convocar les eleccions per a la renovació de les persones membres dels plens de les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, d’acord amb les
indicacions que figuren a continuació.
En el supòsit que s’acordi la suspensió del Decret electoral en el recurs contenciós
administratiu 365/2017-1A perdrà els seus efectes aquesta Convocatòria. En tot cas, les
votacions previstes en l’apartat 6 i següents de la convocatòria solament es podran
portar a terme si en el moment en què haurien de tenir lloc ha estat denegada la
suspensió.
-1 Juntes electorals
1.1 Juntes electorals territorials.

En el termini màxim de vuit dies a comptar des de la publicació d’aquesta convocatòria
d’eleccions es constituiran les juntes electorals territorials.
Als efectes del que disposa la secció 1a del capítol 3 del Decret electoral, les seus de
les juntes electorals territorials i les cambres adscrites a cadascun dels seus àmbits
territorials són les que s’indiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.
El sorteig al qual es refereix l'article 5 del Decret electoral, i que té com a objectiu elegir
la representació dels electors i les electores de les cambres a les juntes electorals
territorials respectives, es realitzarà en acte públic, per a tot l'àmbit de Catalunya, a les
11.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria.
L’acte, que el presidirà la secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, o persona en qui delegui, tindrà lloc a la seu del
Departament d’Empresa i Coneixement, ubicada al passeig de Gràcia, núm. 105, 08008
Barcelona.
Les citacions a les sessions convocades per la presidència respectiva o, si s’escau, per
la vicepresidència de cadascuna de les juntes electorals territorials, es realitzaran per
qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, preferentment per
mitjans electrònics.
L’assistència a les sessions de les juntes electorals territorials és obligatòria per als seus
integrants, llevat de causa justificada.
1.2 Junta Electoral Central.
Als efectes del que disposa la secció 2a del capítol 3 del Decret electoral, la Junta
Electoral Central, amb àmbit territorial a tota Catalunya, es constituirà en el termini de
vuit dies a comptar des de la constitució de les juntes electorals territorials.
La seu de la Junta Electoral Central tindrà la seva ubicació al passeig de Gràcia, núm.
105, 08008 Barcelona.
-2 Designació d’un/a auditor/a del procés electoral de vot electrònic
D’acord amb el que estableix l’article 24.2 del Decret electoral, es designarà un/a
auditor/a del procés de vot electrònic a les eleccions per sufragi dels electors i les
electores.
L’auditoria ha de verificar el compliment de les garanties que preveu l’article 24.1 del
Decret electoral.
-3 Candidatures
3.1 Terminis de presentació de candidatures.
Les candidatures elegibles per sufragi dels electors i les electores es presentaran en el
període comprès entre el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós
inclosos.
Les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials es presentaran en el
període comprès entre el dia 12 de febrer de 2019 i el dia 25 de febrer de 2019, ambdós
inclosos.
En el cas de les empreses de major aportació voluntària, les candidatures es
presentaran en els terminis que estableixen els reglaments de règim interior respectius
de cada cambra.
3.2 Suports i canals acceptats per trametre la documentació acreditativa de la condició
de la persona candidata.
Les candidatures a les eleccions per sufragi dels electors i les electores, a proposta de
les organitzacions empresarials, i a les empreses de major aportació voluntària, es
presentaran en suport paper davant la Secretaria de la cambra corresponent, en horari
d’atenció al públic.
La persona candidata haurà de lliurar a la Secretaria, d’acord amb els articles 11, 15 i 18
del Decret electoral, la documentació requerida als formularis que cada cambra ha
d’elaborar segons els models que es publiquen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

La signatura de la persona candidata, o en el cas de persona jurídica, de la seva
representació, s’haurà d’autenticar mitjançant diligència d’un dels documents següents:
certificat del/de la secretari/ària de la cambra, certificació notarial o reconeixement
bancari.
-4 Col·legis electorals
Es constituiran els col·legis electorals que s’assenyalen a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
-5 Meses electorals
La Secretaria de cada cambra ha de trametre a la junta electoral territorial corresponent,
abans del dia 28 de febrer de 2019, la llista d'electors i d’electores que han de participar
al sorteig que preveu l'article 19 del Decret electoral per designar els membres que han
de formar part de les meses electorals.
-6 Eleccions per sufragi de les persones electores
En cas de contesa electoral, les persones electores emetran el seu vot per mitjans
electrònics, bé de forma remota, o bé de forma presencial en el col·legi electoral
corresponent.
La persona que emeti el vot per mitjans electrònics de forma remota no podrà votar
posteriorment de forma presencial al col·legi electoral en aquell mateix grup, categoria i,
si s’escau, subcategoria.
6.1 Votació per mitjans electrònics de forma remota.
La votació per mitjans electrònics de forma remota per elegir, per sufragi dels electors i
les electores, les persones membres dels plens de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya d’acord amb l’article 25 del Decret electoral,
començarà el dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia 7 de maig de
2019, a les 9:00 hores.
Aquest sistema de vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb
una adreça URL habilitada a l’efecte a la pàgina web de cadascuna de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i que són les següents:
Cambra de Barcelona: https://www.cambrabcn.org/
Cambra de Girona: http://www.cambragirona.cat/
Cambra de Lleida: http://www.cambralleida.org/
Cambra de Manresa: https://www.cambramanresa.cat/
Cambra de Palamós: http://www.cambrapalamos.org/
Cambra de Reus: https://cambrareus.org/
Cambra de Sabadell: http://www.cambrasabadell.org/
Cambra de Sant Feliu de Guíxols: http://www.cambrastfeliu.com/
Cambra de Tarragona: https://www.cambratgn.com/
Cambra de Tàrrega: http://cambratarrega.org
Cambra de Terrassa: http://www.cambraterrassa.org
Cambra de Tortosa: http://www.cambratortosa.com/
Cambra de Valls: http://www.cambravalls.com/
Els certificats digitals admesos per a l’exercici del vot per mitjans electrònics de forma
remota en els quals cada grup i categoria i, si s’escau, subcategoria, podrà votar als
seus representats, són els que es publiquen a l’annex 4 d’aquesta Resolució.
Les persones electores, en el transcurs del procés de votació per mitjans electrònics de
forma remota, comptaran amb un servei d’atenció a l’usuari de la plataforma habilitada a
l’efecte, per tal que, si s’escau, puguin resoldre qualsevol incidència tècnica que puguin
tenir. La informació i les dades de contacte d’aquest servei restaran a disposició de les
persones electores a la pàgina web de cada una de les cambres.
6.2 Votació per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral.

La votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc, per a totes les
cambres, el dia 8 de maig de 2019, de 10.00 hores a 18.00 hores, sense interrupció, al
col·legi/s electoral/s de la demarcació de la cambra corresponent, que disposaran del
cens de tota la demarcació de la cambra, en format electrònic.
Els electors i les electores persones físiques podran emetre el seu vot de forma
presencial després que la Mesa els identifiqui amb el seu DNI o passaport vigent, els
registri i els doni accés mitjançant el lliurament d’una clau de votació d’un sol ús.
Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica, d’acord amb la
normativa vigent, podran emetre el seu vot de forma presencial al col·legi electoral,
mitjançant el seu representant, després que la Mesa electoral les identifiqui, les registri i
els hi doni accés mitjançant el lliurament d’una clau de votació d’un sol ús. Els
representants de les persones jurídiques, a més a més del DNI o passaport vigent,
hauran de presentar el poder de representació corresponent.
En aquells supòsits en els quals els electors i les electores, en el moment d’adreçar-se
davant la Mesa electoral, tinguin algun tipus d’incidència per identificar-se, registrar-se o
obtenir l’accés per emetre el seu vot abans d’haver obtingut la clau d’accés a la votació,
podran presentar una reclamació per escrit davant la presidència de la Mesa, que la
resoldrà a l’acte. Aquesta resolució es podrà apel·lar en el termini de dos dies davant la
junta electoral territorial corresponent.
6.3 Reclamacions dels electors i electores en l’exercici del vot electrònic.
Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici
del vot electrònic de forma remota podran formular-se davant la Junta Electoral Central
a partir del dia 2 de maig de 2019, a les 9.00 hores, i finalitzarà el dia de les votacions
de forma presencial amb el tancament dels col·legis electorals.
Les reclamacions dels electors i les electores que estrictament es refereixin a l’exercici
del vot electrònic de forma presencial es podran formular durant aquest mateix dia de
votacions i fins el tancament dels col·legis electorals.
Aquestes reclamacions poden presentar-se, preferentment, per mitjans electrònics
mitjançant el Canal Empresa de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, o en
suport paper a la seu de la Junta Electoral Central en horari d’atenció al públic, o bé
davant la Mesa electoral corresponent abans del tancament dels col·legis electorals.
-7 Votació dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions
empresarials
Les votacions dels candidats i de les candidates a proposta de les organitzacions
empresarials, en el cas d’aquelles cambres en les quals es proclami més d’una llista i en
el supòsit d’existència de contesa electoral a les eleccions per sufragi dels electors i les
electores, d’acord amb els articles 31.1 i 31.2 del Decret electoral, tindran lloc el dia 5 de
juny de 2019.
No obstant, en els supòsits en els quals es proclami més d’una llista però no hagi existit
contesa electoral -a cap grup, categoria, i si s’escau, subcategoria- a les eleccions per
sufragi dels electors i les electores, les votacions dels candidats i de les candidates a
proposta de les organitzacions empresarials tindran lloc en el termini de vint dies a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’acta de la junta electoral territorial a la
que es refereix l’article 13.6 del Decret electoral, i on es reflectirà la declaració de les
persones electes. Donat aquest supòsit, l’òrgan tutelar assenyalarà el dia per dur a
terme la votació.
En ambdós casos, la votació es durà a terme a la seu de cada cambra en horari de
10.00 hores a 14.00 hores, on estaran disponibles les paperetes normalitzades per a
l’exercici del vot.
-8 Votacions dels candidats i de les candidates de les empreses de major aportació
voluntària

El sistema d’elecció dels candidats i de les candidates de major aportació voluntària es
regula d’acord amb el Reglament de règim interior de cada cambra.

Disposició addicional
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han
d’informar i donar publicitat d’aquesta convocatòria, dels formularis, de les candidatures
i dels tràmits del procés electoral en les seves seus socials i delegacions corresponents
durant l’horari d’atenció al públic, a les pàgines web de cadascuna de les cambres
(enunciades a l’apartat 6.1 d’aquesta Resolució) i pels mitjans de comunicació que
tinguin al seu abast, d’acord amb els articles 4.3 i 4.4 j) del Decret electoral.
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya hauran
d’incorporar a la seva pàgina web respectiva el Reglament de règim interior
corresponent actualitzat i, si s’escau, la informació necessària sobre el procediment
d’elecció de les persones membres dels plens de les empreses de major aportació
voluntària.

Disposició final
Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Barcelona,

Marta Felip i Torres
Secretària general

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel
Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

