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Eleccions 2019
PREGUNTES FREQÜENTS
Per a les empreses de major aportació voluntària (14)
Qui pot ser elegible?
18.1	El Reglament de règim interior de cada cambra determina els requisits de les candidatures i el
sistema d’elecció dels vocals de major aportació voluntària.

	El Reglament de Règim Interior de la Cambra disposa en el seu article 49.2: “2. Seran declarades
electes les 14 empreses de major aportació voluntària que hagin manifestat la seva voluntat de
ser candidat a membre del Ple en aquest grup i compleixin els requisits establerts.
	En la presentació de les candidatures les serà d’aplicació els mateixos requisits que per a
les empreses del grup de membres del Ple elegits per sufragi dels electors, amb excepció
del requisit de declaració sobre el grup i categoria al que pertany i escrits de suport a la
candidatura.
Així, doncs, cal que compleixin:
Article 22
Requisits per ser elegible
22.1	Per ser elegible com a membre del Ple per sufragi dels electors i les electores s’han de complir
els requisits següents:
a)	Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, la d’un estat part
de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, o la d’un estat als nacionals del qual s’estengui,
en virtut de l’acord o tractat internacional corresponent, el règim jurídic previst per a les
persones anteriorment citades. Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates,
d’acord amb el principi de reciprocitat.
b)	Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys en l’exercici de l’activitat empresarial en l’àmbit
de l’apartat anterior.
c)	Formar part del cens de la cambra.
d)	(nota: exclòs per aquest grup).
e)	Ser major d’edat si es tracta d’una persona física.
f) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
g) No incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació de cambres.
22.2	Els requisits que assenyalen les lletres b), e) i f) s’hauran de tenir en la data en la qual finalitzi el
termini de presentació de candidatures.
11.5	Els candidats i les candidates, persones físiques, i les persones representants de les persones
jurídiques, que optin a ser elegibles per sufragi dels electors i les electores no podran figurar
en les llistes a les quals es refereix l’article 15 d’aquest Decret. (nota: l’article 15 del Decret es
refereix a les candidatures que presentin les organitzacions empresarials).

Seguint amb el que disposa el Reglament de Règim Interior de la Cambra: Hauran de manifestar
	
la seva voluntat de ser membre del Ple en el formulari normalitzat facilitat per la Cambra. També
hauran de presentar la corresponent declaració de compromís per l’import de l’aportació anual,
signada per la persona representant de l’empresa facultada per aquest acte.
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PREGUNTES FREQÜENTS
Per a les empreses de major aportació voluntària (14)
On i quan s’han de presentar les candidatures?
D’acord amb el Reglament de Règim Interior de la Cambra: El termini i fases de presentació de
candidatures, exposició i al•legacions i de proclamació seran les mateixes que per a les candidatures
per sufragi dels electors.
Article 11
Presentació de candidatures
11.1	Les candidatures es presentaran a la Secretaria de la cambra respectiva durant el període que
fixi la convocatòria, i que no podrà ser inferior a 10 dies dels següents a la data de publicació
de la convocatòria al DOGC.

Què s’ha de fer constar a les candidatures?
11.2	A les candidatures presentades els candidats i les candidates han de fer constar:
a)	La seva identificació. Si es tracta d’una persona física, el seu nom i els cognoms, el domicili,
la seva adreça electrònica, el número del DNI o passaport i el seu número de telèfon mòbil. Si
es tracta d’una persona jurídica, la denominació social, el domicili, la seva adreça electrònica,
i el nom i els cognoms, el número del DNI o passaport i el número de telèfon mòbil de la
persona física que signa en la seva representació, així com el càrrec o poder en virtut del
qual té facultats de representació davant de tercers.
b)	(nota: exclòs per aquest grup.
c)	La declaració del fet que el candidat o candidata compleix el requisit de no incórrer en
causa legal que impedeixi la condició d’elector o electora.
d)	
La signatura del candidat o la candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva
representació. La convocatòria ha de concretar la manera d’autenticar la signatura de les
persones candidates.
e)	La condició de formar part del cens de la cambra.
f)	La condició d’elector o electora del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent.
g)	Estar al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
h)	Tenir, com a mínim, una antiguitat de 2 anys d’exercici de l’activitat empresarial, d’acord amb
l’article 22.1.a) d’aquest Decret. (nota: l’article 22.1.a) disposa: “Tenir la nacionalitat espanyola o
la d’un estat membre de la Unió Europea, la d’un estat part de l’Acord sobre l’espai econòmic
europeu, o la d’un estat als nacionals del qual s’estengui, en virtut de l’acord o tractat
internacional corresponent, el règim jurídic previst per a les persones anteriorment citades.
Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates, d’acord amb el principi de
reciprocitat.”).
		D’acord amb els articles 13 i 49 del Reglament de Règim Interior de la Cambra: “Hauran de
manifestar la seva voluntat de ser membre del Ple en el formulari normalitzat facilitat per la
Cambra. També hauran de presentar la corresponent declaració de compromís per l’import
de l’aportació anual, signada per la persona representant de l’empresa facultada per aquest
acte. (nota: D’acord amb el que disposa el Reglament de Règim Interior correspon al Comitè
Executiu determinar l’import mínim de les aportacions voluntàries per ser membre del Ple
en representació de les empreses de major aportació voluntària, que va ser fixat en 75.000
euros anuals.)
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Per a les empreses de major aportació voluntària (14)
Com s’ha d’acreditar el compliment dels requisits?
11.3	La convocatòria de les eleccions ha de concretar la documentació acreditativa a presentar per
complir els requisits per poder ser candidat o candidata.

Qui comprovarà el compliment dels requisits quan s’hagin presentat,
prèviament a Junta Electoral?
18.2	
La persona titular de la Secretaria de la cambra lliurarà a la Junta electoral territorial les
candidatures i la seva documentació, el certificat del secretari o secretària del compliment dels
requisits que determini el Reglament de règim interior de la cambra i, si escau, les al·legacions
formulades amb la seva documentació.

Quin tràmit es segueix després de la presentació de les candidatures?
Article 12
Exposició i al·legacions
12.1	
Finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació
annexa, d’acord amb la convocatòria, romandran exposades a la Secretaria de la cambra durant
els dos dies següents, .../...

Qui pot examinar les candidatures i presentar-hi al·legacions?
(ve de l’article 12.1) .../... on les podran examinar els candidats i les candidates que es trobin en contesa
per la mateixa vocalia o pels seus representants, que podran presentar al·legacions a la mateixa
Secretaria de la cambra abans de les catorze hores del segon dia posterior al de la finalització
d’aquesta exposició pública.

Què passa si es presenten al·legacions?
12.2 (la Secretaria de la cambra) Es donarà vista als candidats i les candidates de les al·legacions
formulades i de les irregularitats advertides perquè, abans de les catorze hores del segon
dia següent al de la finalització de la presentació d’al·legacions, manifestin el que considerin
convenient i esmenin els defectes esmenables.

A qui es lliuren les candidatures després del tràmit d’exposició
i al·legacions?
12.3 E
 l primer dia hàbil següent, la persona titular de la Secretaria de la cambra lliurarà a la Junta
electoral territorial totes les candidatures presentades, amb la seva documentació i el certificat
corresponent que preveu l’article 11.4 anterior i, si escau, les al·legacions formulades amb la seva
documentació.

Qui resol les al·legacions presentades a les candidatures?
12.4 L
 a Junta electoral territorial resoldrà les al·legacions formulades. La resolució s’ha de produir
dins el termini dels vuit dies establert per proclamar les candidatures, previst a l’article 13.1.

