
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/526/2018, de 20 de març, per la qual es donen instruccions sobre el lliurament de dades
del cens electoral a les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi de les
persones electores en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

L'Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, 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);

El Decret 19/2006, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de
Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres (DOGC núm. 4574, de
16.2.2006), regula, als articles 5 i 6, l'obligatorietat de les cambres d'exposar els censos electorals a partir de
deu dies després de l'obertura del procés electoral i durant un termini de trenta dies naturals, i també el
procediment per a presentar, per part de les persones electores, reclamacions davant la cambra respectiva i
recursos davant l'òrgan tutelar;

Atès que no s'ha presentat cap recurs davant l'òrgan tutelar respecte als censos electorals que han publicat les
cambres, fet que garanteix un percentatge alt de fiabilitat del seu contingut, amb l'objectiu de facilitar la
participació de les persones electores en les eleccions camerals, i d'acord amb el que disposa l'article 8 del
Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC
núm. 7244, de 10.11.2016), que encomana la tutela d'activitat de les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de Catalunya a la persona titular de la Secretaria General;

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

-1 Les persones aspirants a ser proclamades candidates a vocals per sufragi dels electors/es en els plens de
les cambres i que estiguin interessades a conèixer les dades del cens electoral ho han de sol·licitar per escrit
davant la cambra corresponent. En la seva sol·licitud han de fer constar l'interès legítim de la seva petició pel
fet d'estar considerant la presentació de la seva candidatura. Només poden accedir a les dades del cens que
corresponguin al grup, la categoria i, si s'escau, la subcategoria, en la qual tinguin condició d'elector/a.

 

-2 Només es poden facilitar les dades del cens que s'hagin exposat públicament, i està prohibit facilitar
qualsevol altra informació particular sobre altres dades.

 

Barcelona, 20 de març de 2018

 

Pau Villòria i Sistach

Secretari general
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