NOTA INFORMATIVA JUNTA ELECTORAL CENTRAL: CÓM EXERCIR EL DRET
DE VOT EN LES ELECCIONS PER SUFRAGI DELS ELECTORS I ELECTORES
La introducció del vot electrònic en les eleccions dels vocals de sufragi de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, és un pas endavant en la promoció
de la participació del conjunt d’empreses que conformen el teixit empresarial de
Catalunya en la tria dels vocals que han de representar els interessos de llurs sectors
en els nous plens.
L’exercici del vot està dissenyat en la plataforma per a ser àgil, senzill, segur i d’acord
amb tots els requeriments legals. L’exercici del vot de manera remota es configura
com a opció preferent per l’amplitud del període de votació, mentre que la votació
presencial en el col·legi electoral s’ha de considerar una alternativa residual, atesos el
horaris restringits i l’operativa de comprovació documental que comporta.
Davant l’emissió de diversos comunicats i escrits generats per alguns candidats i
electors i altres entitats, amb continguts inexactes o que poden induir a confusió,
aquesta Junta Electoral Central, emet aquest comunicat per tal de recordar les
qüestions més essencials en relació al procediment de votació:
1. Cal formar part del cens electoral.
Les cambres confegeixen el seus censos electorals amb la col·laboració de
l’administració tributària competent i d’altres administracions que aporten la
informació necessària, garantint, en qualsevol cas, la confidencialitat en el
tractament i l’ús exclusiu d’aquesta informació.
El cens electoral actual va estar exposat al públic i tots els electors i electores
varen poder formular-hi reclamacions si ho consideraven oportú, dins dels
terminis legals establerts.
Cal tenir en compte que, d’acord amb la normativa cameral vigent, les activitats
agrícoles, ramaderes i pesqueres de caràcter primari i els serveis mediadors
d’assegurances i reassegurances privades que es prestin per persones
físiques, així com, les corresponents a professions liberals, no estan incloses al
cens de la cambra.
Per aquest motiu, es recomana que l’empresari persona física o persona
jurídica, abans d’exercir el seu vot a partir del proper dia 2 de maig, consulti si
es troba inscrit en el cens electoral bé adreçant-se a la secretaria general de la
seva cambra, o bé directament a través de la seva pàgina web, en l’apartat
relatiu al cens electoral.

2. Exercici del vot electrònic de forma remota.
Qualsevol persona electora (empreses, autònoms, etc.) que consti en el cens
electoral haurà d’utilitzar un dels certificats electrònics admesos que es troben
identificats en
la Resolució EMC/3102/2018, de 18 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.

Els certificats necessaris per al vot remot incorporen la identificació de la
persona i la representació que ostenta (en cas de persona jurídica) i únicament
es poden utilitzar per la persona titular del mateix.
La persona electora podrà votar entre aquelles candidatures proclamades en el
grup, categoria i, si s’escau, subcategoria del que formen part en el cens
electoral.
L’horari de votació per mitjans electrònics de forma remota a les eleccions per
sufragi dels electors i les electores, serà des de les 9:00h del dia 2 de maig fins
a les 9:00h del dia 7 de maig de 2019, accedint a la pàgina web de la cambra
corresponent on trobaran un enllaç a la plataforma electrònica de vot. Aquesta
amplitud horària i la facilitat d’accés a la plataforma de vot a través d’internet, fa
aconsellable utilitzar de preferència la modalitat de vot remot.
Un cop la persona electora hagi emès el vot, rebrà un rebut com a comprovant
de la votació. A més, a la pàgina web de cadascuna de les cambres hi
constaran les instruccions detallades dels passos a seguir per votar i un servei
d’atenció de dubtes.
3. Exercici del vot electrònic de forma presencial en el col·legi electoral.
Qualsevol persona electora (empreses, autònoms, etc.) que consti en el cens
electoral i que no hagi exercit prèviament el seu dret de vot de forma remota en
aquell grup, categoria, i si s’escau, subcategoria, podrà emetre el seu vot
després que la Mesa electoral del col·legi electoral corresponent la identifiqui,
la registri i li doni accés mitjançat el lliurament d’una clau d’un sol ús. Per tant,
en aquest cas, a diferència de la votació electrònica de forma remota, no és
necessari el certificat electrònic per votar.
Les persones físiques (autònoms) s’hauran d’identificar amb el seu DNI, o el
passaport, vigent. En el cas de persona jurídica, mitjançant la identificació del
seu representant amb el DNI o passaport vigent, a més dels corresponents
poders de representació vigents. El procés d’identificació, que comporta revisió
de documents per part de la mesa, pot comportar un temps d’espera de la
persona electora.
La no identificació plena i fefaent de la persona electora (autònoms, empreses,
etc.) en els termes establerts en el paràgraf anterior, comportarà la
impossibilitat de poder exercir el dret de vot.
L’horari de votació per mitjans electrònics de forma presencial al col·legi
electoral serà el dia 8 de maig de 2019, de 10.00 hores fins a les 18.00 hores.
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