


El Govern va aprovar ahir el de-
cret sobre el règim electoral de les
Cambres Oficials de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació de Ca-
talunya. El text adapta el procés
electoral de les cambres a la nova
composició del seu ple –fixada
per la Llei bàsica de cambres de
comerç, i que incorpora les voca-
lies en representació de les em-
preses amb major aportació vo-
luntària- i introdueix el vot elec-
trònic per a l’elecció dels vocals de
sufragi dels electors. Aquest de-
cret regularà el procés electoral de
les 13 Cambres de Comerç que hi
ha a Catalunya i s’aplicarà per pri-
mera vegada en les eleccions que
està previst que se celebrin a prin-
cipi de l’any que ve. 

D’acord amb la Llei bàsica, els
plens de les cambres es compon-
dran per un mínim de 2/3 de vo-
cals en representació dels electors
per sufragi –és a dir, per les empre-
ses que la formen-; per el 10 % de
vocals escollits a proposta de les
organitzacions empresarials; i per
vocals representants de les em-
preses de major aportació volun-
tària, que completen el conjunt
del plenari. 

El vot electrònic
Com a principal novetat, el decret
habilita l’ús del vot electrònic en
l’elecció dels vocals de sufragi dels
electors, i remet al reglament de

règim interior de cada cambra per
a l’elecció dels vocals represen-
tants de les empreses de major
aportació voluntària. 

El decret defineix dues novetats
de vot electrònic: el remot, que es
podrà efectuar des de qualsevol
ordinador amb un certificat elec-
trònic de representació i que es
podrà emetre durant un període
no inferior a quatre dies; i el pre-
sencial, que es farà el dia imme-
diatament posterior al tancament
del vot remot, que s’emetrà des
d’un ordinador ubicat a la seu del
col·legi electoral corresponent a
cada empresa electora i que re-

querirà l’acreditació de represen-
tació de l’empresa.

Segons indica el Govern, per
vetllar pel compliment de les ga-
ranties del vot electrònic, el decret
incorpora la creació de la Junta
Electoral Central, que comple-
mentarà les Juntes Electorals Te-
rritorials.

Així, la Junta Electoral Central
s’encarregarà de tasques com la
custòdia del vot electrònic, l’es-
crutini dels vots, la verificació del
resultat o la declaració dels can-
didats i les candidates electes, en
cas de contesa electoral, a més de
la resolució de les possibles recla-

macions. 
En aquest sentit, el decret tam-

bé preveu que la Generalitat, com
a òrgan tutelar de les cambres, de-
signi un auditor del procés, que
verificarà tot el procediment i que
informarà la Junta Electoral Cen-
tral sobre el compliment dels
drets del vot electrònic. 

A més, el decret també preveu
diferents mesures per agilitar el
procediment electoral i per sim-
plificar tota la tramitació que
comporta. Així, en el primer cas,
el decret introdueix diferents su-
pòsits d’elecció directa de vocals,
és a dir, sense votació com, per
exemple, en el cas que el nombre
de candidats sigui igual o inferior
al nombre de vocalies a cobrir, en
el cas dels vocals de sufragi, se-
gons ha apuntat el Govern. 

En l’àmbit de la simplificació de
la tramitació, s’estableix un cens
únic en format electrònic en els
col·legis de cada demarcació ca-
meral, i queden suprimides la tar-
geta censal i els escrits de suport
que han d’aportar les candidatu-
res. Igualment, es fa possible la in-
troducció de mitjans electrònics
en la tramitació i se simplifica la
documentació del procediment. 

En aquest sentit, serà en cada
resolució de convocatòria electo-
ral on es concretarà l’abast de
l’aplicació dels mitjans electrònics
i la documentació acreditativa re-
querida en cada tràmit.

ACN BARCELONA

RENOVACIÓ CAMERALLes cambres ja tenen la norma per convocar eleccions. Encara no hi ha calendari, però
es preveu que el procés electoral s’engegui a final d’any per celebrar els comicis a començament del que ve

El Govern aprova el decret que regula
el procés electoral de les cambres 
La principal novetat de la norma per a les eleccions és l’habilitació, per primera vegada, del vot electrònic

ARXIU

El president de la Cambra de Manresa, Pere Casals, en la votació del 2010

Els emblemàtics centres co-
mercials Bulevard Rosa i Pedral-
bes Centre de Barcelona van tan-
car ahir definitivament les seves
portes després de dècades en fun-
cionament. El Bulevard Rosa, fun-
dat el 1978 al Passeig de Gràcia,
veu acabats els seus 40 anys d'ac-
tivitat comercial després que els
propietaris no hagin renovat el
contracte per tal de crear un espai
apte per a grans locals, atès que
l'espai disponible és d'uns 5.000
m2.  Pel que fa al Pedralbes Cen-
tre, tanca porta després de 29 anys
d'activitat. L'empresa propietària,
Colonial, ha iniciat la rehabilitació
de l'espai, on posteriorment
s'inauguraran entre tres i cinc
grans locals. Concretament, la
planta baixa i les subterrànies de
l'edifici s'ampliaran i es millorarà
dels accessos a l'edifici d'oficines
i es farà una adequació de la zona
comercial per a «ajustar-la en for-
mat i oferta a les actuals tendèn-
cies de la demanda».

ACN BARCELONA

El Bulevard Rosa
i Pedralbes Centre
tanquen les
seves portes 

El rebut mitjà d'electricitat s'ha
encarit durant el juliol el 2,2 % pel
que fa al juny, i ha encadenat així
el seu quart mes consecutiu a l'al-
ça, segons dades recollides a par-
tir del simulador de la CNMC. En
concret, la factura mitjana per un
consumidor domèstic ha ascen-
dit aquest mes de juliol a 72,53 eu-
ros, davant dels 70,94 euros de
juny.  D'aquest import total de la
factura, 14,88€ corresponen al ter-
me fix, 42,14€ al consum, 2,92€ a
l'impost d'electricitat i 12,59€ a
l'IVA. 

Pel que fa al juliol de l'any pas-
sat, un exercici que va estar mar-
cat per la tensió en la factura elèc-
trica a causa, en la primera part de
l'any, de l'onada de fred i, en la se-
gona, a la sequera, el rebut de la
llum d'aquest mes registra un in-
crement de més de gairebé el 9 %.
Aquest rebut correspondria a un
consumidor mitjà, amb una po-
tència contractada de 4,4 quilo-
watts i una demanda anual de
3.900 quilowatts hora, pròpia
d'una família amb dos fills.

EP MADRID

El rebut de la
llum puja el 
2,2 % el juliol i
encadena el
quart mes a l'alça

El president de la Cambra de
Comerç de Manresa, Pere Casals,
celebrava ahir que es desencalli el
procés electoral que ha de reno-
var el plenari. Casals és president
de la Cambra des de l’any 2009,
quan va substituir Manel Rosell,
que va deixar l’ens per assumir la
presidència de Caixa Manresa. El
2010, en les darreres eleccions ce-
lebrades fins ara, Casals va ser es-
collit pel ple, un càrrec que hauria
d’haver estat renovat el 2014. El
canvi de la llei estatal de cambres,
el 2010, i l’ajornament en l’adap-
tació de la llei a la norma catalana

han allargat aquest mandat fins
avui. Així, Casals ja és el president
més longeu de l’entitat des de la
represa democràtica, en superar
Jordi Santasusana (1998-2006).
Amb tot, en la centenària història
de l’entitat, el rècord de perma-
nència l’ostenta Joan Gallifa, que
va presidir-la entre 1940 i 1968.

Casals celebra que hi hagi de-
cret electoral, però alerta que en-
cara no hi ha calendari, ja que cal-
drà aprovar el decret de convoca-
tòria, que previsiblement serà
abans d’acabar l’any perquè les
eleccions se celebrin a comença-
ment del vinent. 

Les eleccions escolliran el ple
de la cambra, integrat per 27 per-
sones en representació dels diver-
sos sectors econòmics; 9, escollits
d’entre les empreses que fan les
majors aportacions voluntàries a
l’organisme; i 4, triats entre les pa-
tronals catalanes (Foment, Pimec
i Cepime). Un cop constituït, serà
el ple qui trïi el president.

Casals, que presentarà candi-
datura de la seva empresa, Casals
Cardona Industrial, per formar
part del ple, no descarta tornar a
optar a la presidència, tot i que diu
que «el més saludable és que hi
hagi relleu». Casals diu que «no

em vull agafar al lloc, i preferiria
que hi haguessin diferents candi-
datures, però si no n’hi ha, no dei-
xaré la Cambra penjada».  Quant
al vot electrònic, Casals, que ad-
met que «tard o d’hora totes les
eleccions tindran aquest format»,
lamenta que s’utilitzi el procés de
les cambres com a «conillet d’ín-
dies. No sembla el més apropiat».

En les últimes eleccions, el
2010, de les 16.000 empreses i au-
tònoms cridats a les urnes només
282 van exercir el dret a vot, 
l’1,8 %. Quatre anys abans, el per-
centatge de participació va que-
dar per sota del 0,5 %.

CARLES BLAYA MANRESA

Pere Casals, el president més longeu de la Cambra de Manresa
des de la represa democràtica, no descarta renovar al càrrec
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 El preu de l'habitatge a
Espanya pujarà el 3 % fins a
final del 2018, fins arribar a una
mitjana de 1.700 euros per
metre quadrat, segons les
previsions de l'empresa
immobiliària Donpiso.

3 %
LA PUJA DEL PREU
DE L’HABITATGE,
SEGONS DONPISO

LA INVERSIÓLA TENDÈNCIALA PREVISIÓ

Marcadors

Mercadona ha començat les
obres d'ampliació del seu bloc
logístic al municipi alacantí de
Sant Isidre amb una inversió
de 32 milions d'euros, segons
va informar ahir la companyia
en un comunicat.

Mercadona
INVERTEIX 32
MILIONS EN
LOGÍSTICA

 El nombre d'empreses
actives a Espanya va
augmentar l’1,7 % el 2017 fins
a arribar als 3.340.000,
segons l'actualització del
Directori Central d'Empreses
(DIRCE) publicada per l’INE.


S’INCREMENTA EL

NOMBRE D’EMPRE-
SES ACTIVES
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Economia | Pere Casals | Actualitzat el 21/08/2018 a les 13:48

La disbauxa energètica
«Varen aconseguir que s'aprovés l'impost del sol, finalment refusat per la UE,
però els queda el recurs a les traves burocràtiques inacabables»

Que paguem un preu de l'energia elèctrica molt per sobre dels països propers, és ben
conegut. Això afecta tothom, i en particular a les empreses, impactant molt negativament en la
seva competitivitat. Sempre hi ha excepcions: les empreses grans consumidores habitualment
gaudeixen de descomptes substanciosos, cosa que estaria bé si es tractés de forma semblant a
les petites i mitjanes, l'essència del nostre teixit productiu.

Curiosament, entre les empreses grans també hi ha excepcions, no saps mai per quines
raons. Com és el cas de la fàbrica de clor de Martorell, que consumia gran quantitat de sal dels
abocaments de Súria i enguany ha hagut de tancar la línia de fabricació de clor en haver quedat
exclosa d'aquest tracte de preu. Resulta que ara els sortirà més a compte anar a comprar el clor
ben lluny i transportar-lo a Martorell, que no pas fer la inversió prevista, perdent l'efecte de
generació de riquesa i ocupació que hagués representat. Casualment això sols ha passat a la fàbrica
del grup a Catalunya.

El que fa esgarrifar és la forma de determinar el preu de venda de l'electricitat per part de les
grans productores, que venen tots els kilowatts al preu del que els costa més de produir en cada
moment. Tenen explicació per a tot, han de pagar el manteniment de la capacitat de generació per
si hi ha puntes de demanda. I en canvi, posen tots els entrebancs possibles a l'autoconsum.

Varen aconseguir que s'aprovés l'impost del sol, finalment refusat per la UE, però els queda el
recurs a les traves burocràtiques inacabables. Tot i que mica en mica s'anirà imposant
l'autoconsum de l'electricitat generada pel propi usuari, que ja està permetent reduir l'import de les
factures als pioners. Fins i tot va haver d'intervenir el Tribunal Constitucional per invalidar la
disposició que impedia fer i gaudir d'instal·lacions de generació i autoconsum compartides entre
diverses empreses o comunitats de consumidors.

Ara se'ns anuncia un increment tributari substanciós pel gasoil, al·legant la contaminació que
provoca. És cert, però la gasolina també, tot i que no és tan evident, però té efectes perversos a
llarg termini i tard o d'hora també li tocarà el rebre. Si els motors Diesel (i en general els de
combustió interna) són perjudicials, la culpa no és sols del consumidor. També ho és de
l'Administració que ha permès la nostra dependència del petroli i no ha afrontat les inversions de
l'extensió d'infraestructura per a la recàrrega dels vehicles elèctrics. I dels fabricants, que sembla
que s'hagin posat d'acord a retardar solucions a l'autonomia d'aquests mateixos vehicles, per
allargar el temps d'amortització dels seus dissenys de combustió.

Les coses no es fan així. Si vols impulsar la compra o la substitució cap a altres solucions,
incentiva, dóna ajuts, fes plans de renovació. Certament la venda ja està virant cap a la gasolina i
tímidament cap a l'híbrid o l'elèctric. Però què farà qui té un vehicle no gaire vell, amb poc ús i amb
molts anys de vida útil, i que encara n'està pagant els terminis del finançament? I el sector del
transport i tota la seva repercussió econòmica? Cal mirar més enllà de les necessitats recaptatòries
immediates, amb un pla coherent.
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https://www.naciodigital.cat/manresa/opinio/18187/disbauxa/energetica
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