E
B

Eleccions 2019
PREGUNTES FREQÜENTS
Per a les llistes de persones a proposta de les OOEE (6)
Quines organitzacions empresarials poden presentar candidatures?
Article 14
Representativitat de les organitzacions empresarials
14.1	D’acord amb la normativa vigent, les organitzacions empresarials que, sent intersectorials i
territorials alhora, tinguin reconeguda la condició de més representatives a Catalunya, d’acord
amb els criteris de representativitat que determini el Departament competent en matèria laboral,
poden proposar candidatures a membres del Ple.
14.2	Alternativament, les organitzacions empresarials intersectorials implantades a l’àmbit territorial
de cada cambra que estiguin afiliades, federades o confederades a les organitzacions
empresarials més representatives poden proposar llistes de candidats i candidates, amb el
consentiment previ de les més representatives.

On i quan s’han de presentar les candidatures i què han de contenir?
Article 15
Presentació de candidatures i documentació
15.1	En un termini que no podrà ser inferior als deu dies següents al de la data de publicació de
la convocatòria d’eleccions, les organitzacions empresarials més representatives, segons els
criteris definits a l’article 14 anterior, presentaran davant la Secretaria de la cambra la llista dels
seus candidats i candidates. Aquesta llista podrà ser presentada de manera individual o bé de
manera conjunta entre dues o més organitzacions empresarials. La no presentació de la llista
de candidats i candidates dins el termini esmentat comportarà la pèrdua del dret a participar
en el procés electoral per part de l’organització empresarial corresponent.
15.2	A la llista de candidats i candidates ha de figurar amb claredat la denominació, les sigles i el
símbol de l’organització empresarial que la proposa i ha d’incloure tants candidats/ates com a
vocalies a cobrir.
15.3	Les persones elegibles com a membres del Ple proposades per les organitzacions empresarials
abans esmentades han de ser persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins la
demarcació territorial de cada cambra.
	En cas que el candidat o candidata estigui inscrit al cens de la cambra, haurà de reunir els
requisits que estableix l’article 22 d’aquest Decret, amb exclusió del requisit de la lletra d).

(nota: l’article 22 disposa: 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).
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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.)
15.4	Cap candidat o candidata pot figurar proposat en més d’una llista.
15.5	Juntament amb la llista de candidats i candidates, les organitzacions empresarials han de fer
constar:
a)	La condició de més representativa que li permet participar en el procés electoral, d’acord
amb l’article 14 anterior.
b)	Nom i cognoms, domicili, adreça electrònica, número del DNI o passaport i un número de
telèfon mòbil del candidat o la candidata.
c)	
L’acreditació del prestigi en la vida econòmica de la demarcació dels candidats i les
candidates proposats, d’acord amb l’article 14, mitjançant una memòria explicativ.
d)	La declaració signada pels candidats i les candidates proposats mitjançant la qual accepten
la candidatura i no n’han acceptat cap altra.
15.6	Les llistes que es presentin a la Secretaria de la cambra han de ser prèviament certificades per
la persona titular de les secretaries de les organitzacions corresponents, amb el vistiplau de la
seva presidència, i han d’incloure les dades de contacte per a les notificacions de l’organització
empresarial.
15.7	Les llistes de candidats i candidates proposades per les organitzacions que no compleixin els
requisits que estableixen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 d’aquest article es declararan nul·les, la qual
cosa comportarà la seva exclusió del procés electoral.

Com s’han d’acreditar el requisits?
15.8	La convocatòria de les eleccions ha de concretar la documentació acreditativa a presentar per
complir els requisits per ser candidat o candidata.

Qui comprovarà el compliment dels requisits quan s’hagin presentat,
prèviament a Junta Electoral?
15.9	La Secretaria de la cambra comprovarà el compliment dels requisits exigits per a la presentació
de candidatures i emetrà la certificació corresponent.

Quin tràmit es segueix després de la presentació de les candidatures?
Article 16
Exposició i al·legacions
16.1	Finalitzat el termini de presentació de les candidatures, aquestes i la seva documentació annexa
romandran exposades a la Secretaria de la cambra corresponent durant els dos dies següents,
.../...
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Qui pot examinar les candidatures i presentar-hi al·legacions?
(nota: ve de l’article 16.1) a la Secretaria de la cambra .../... on les podran examinar els candidats i les
candidates o les organitzacions empresarials que hagin proposat candidatures.
Es podran presentar les al·legacions pertinents abans de les catorze hores del segon dia posterior a
la finalització d’aquesta exposició pública.

Què passa si es presenten al·legacions?
16.2	Es donarà vista als candidats, les candidates i les organitzacions empresarials que les hagin
proposat, de les al·legacions formulades i de les irregularitats advertides, perquè, abans de les
catorze hores del segon dia posterior, manifestin el que considerin convenient i esmenin els
defectes esmenables.

A qui es lliuren les candidatures després del tràmit d’exposició i
al·legacions?
16.3	La persona titular de la Secretaria de la cambra lliurarà a la Junta electoral territorial totes les
candidatures presentades amb la seva documentació, la memòria, el certificat del secretari o
secretària de la cambra previst a l’article 15.9, i si escau, les al·legacions formulades juntament
amb la seva documentació.

Qui resol les al·legacions presentades a les candidatures?
16.4	La Junta electoral territorial resoldrà les al·legacions formulades.

