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Junta Electoral Central 

Acta verificació resultats de les eleccions 
per sufragi deis electors i de les electores 

Procés electoral per a la renovació 
deis organs de govern de les cambres oficials de 
comer�, indústria, serveis i navegació de Catalunya

Central, a la seva seu, d'acord amb els articles 8 i 9 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el 
régim electoral de les cambres oficials de comen;:, indústria, serveis i navegació de Catalunya, i la 

 

Resolució EMC/3102/2018, de 18 desembre, de convocatoria d'eleccions per a la renovació deis 
órgans de govern de les cambres oficials de comen;, indústria, serveis i navegació de Catalunya, 
conformada pels següents: 

Membres assistents 

Sra. Marta Felip i Torres, com a presidenta de la Junta Electoral Central, en representació de 
l'órgan tutelar. 

Sra. Marta Torrents i Fenoy, com a vicepresidenta de la Junta Electoral Central, i secretaria 
general de la Cambra Oficial de Comen;:, lndústria i Serveis de Terrassa. 

Sr. Eduard Borras i Finestres, com a secretari de la Junta Electoral Central, i secretari general de 
la Cambra Oficial de Comen;:, lndústria i Serveis de Sabadell. 

LACER S.A, com a vocal i presidenta de la Junta Electoral Territorial número 1, representada pel 
Sr. Poi Orriols. 

SIMON INVERSEGUR AGENCIA ASSEGURANCES S.L, com a vocal i presidenta de la Junta 
Electoral Territorial número 3, representada pel Sr. Josep M. Simon i Comalada. 

REGANTS ESQUERRA S.L, com a vocal i presidenta de la Junta Electoral Territorial número 6, 
representada pel Sr. Víctor Delsors Pomar. 

AIGÜES DE MANRESA S.A., com a vocal i presidenta de la Junta Electoral Territorial número 7, 
representada pel Sr. Antoni Ventura Ribal. 

Sr. Xavier Coronas Guinart, com a vocal i secretari general de la Cambra de Comen;, lndústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona. 

Sr. Josep Ramon París Iglesias, com a vocal i secretari general de la Cambra de Comer9, 
lndústria i Serveis de Lleida. 

Sr. Eduard Torrent Pairó, com a vocal i secretari general de la Cambra Oficial de Comer9, 
lndústria i Serveis de Girona. 

TAMESLIMP PLUS SERVICES S.L, com a vocal i presidenta de la Junta Electoral Territorial 
número 2, no compareix en aquest acte. 

ONDARA LOGÍSTICA TRANSPORT S.L, com a vocal i presidenta de la Junta Electoral Territorial 
número 4, no compareix en aquest acte. 

AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA S.A., com a vocal i presidenta de la Junta Electoral 
Territorial número 5, no compareix en aquest acte. 

Assisteixen a la reunió com a convidats: la Sra. Maite Forner i Delaygua, com a representant de 
l'Área de les cambres; el Sr. Lluis Jané, representant del CESICAT; el Sr. Raúl Rabionet i la Sra. 
Jennifer Gil, de !'empresa AGTIC CONSULTING SL, auditora del procés de vot electrónic; la Sra. 
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Yasmina Papiol, la Sra. Laila Salim i el Sr. Fernando Valdenebro, membres representants de 
SCYTL. 

. La Junta Electoral Central, 

ACORDA: 

1. Donar lectura, aprovar i signar l'acta de la sessió anterior, de data 8 de maig de 2019, així

com l'acta d'escrutini de la mateixa data.

2. Donar-se per assabentada deis informes d'auditoria.

Per part de !'auditor s'informa de la finalització de les verificacions deis accessos a la plataforma 
de vot des de 52 IP que s'havien identificat com subjectes a verificació i que havien estat excloses 
provisionalment de l'urna electronica segons acord de la darrera reunió. D'aquestes verificacions 
en resulta: 

1/ Els accessos portats a terme des de 27 IP que consten a !'informe d'auditoria són correctes i es 
consideren valids o no s'han trobat evidencies suficients de que s'hagin produ"it irregularitats i 
recomana procedir a incloure'ls a l'escrutini definitiu. 
2/ Els accessos portats a terme des de 25 IP identificades a !'informe d'auditoria considera que 
tenen evidencies d'haver-se emes contravenint l'article 24.1 f) del decret electoral, proposant que 
no siguin inclosos a l'escrutini definitiu. 

S'aprova per unanimitat adoptar el criteri proposat per !'auditor. 

3. Relació de reclamacions presentades i les decisions adoptades per les meses, d'acord
amb l'article 30.3 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el regim electoral de les
cambres oficials de comer(¡, indústria, serveis i navegació de Catalunya que s'adjunta a
aquesta acta com a ANNEX 1.

4. Resoldre les reclamacions deis electors i de les electores referides estrictament al vot
electronic, presentades davant aquest organ, durant les votacions a les eleccions per
sufragi deis electors i de les electores que s'adjunta a aquesta acta com a ANNEX 2 i les
resolucions adoptades per aquesta Junta.

5. Escrits presentats pels interventors i interventores arran de les votacions de forma
presencial als coHegis electorals que s'adjunta a aquesta acta com a ANNEX 3 i les
resolucions adoptades per aquesta Junta.

6. Donar resposta a les soHicituds adref¡ades a la Junta Electoral Central i que són les
següents:

a) Escrit presentat pel Sr. Jordi Roset i Chaler, en nom de Catalonia lndependent lnvestments,
de data 6 de maig de 2019, adre9at a la Junta Electoral Territorial número 2 on es posa de
manifest possibles vulneracions de la instrucció sobre el vot electronic de la Junta Electoral
Central i la possible persistencia en l'ús fraudulent deis certificats per la CECOT.
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La Junta Electoral Territorial 2 en acta de sessió de 13 de maig de 2019 ha acordat donar 
trasllat de l'escrit presentat pel Sr. Jordi Roset en nom de Catalonia lndependent lnvestments 
a aquesta Junta per considerar que no és competent, per raó de 1� materia, per resoldre les 
al·legacions presentades. Davant el trasllat de l'escrit per part de la Junta Electoral Territorial 
2, aquesta Junta acorda que és l'organ competent per resoldre les al·legacions presentades 
per Catalonia lndependent lnvestements i resol que, per part de !'auditor s'ha investigat la IP a 
la que fa referencia la reclamació i que s'ha confirmat que el vot era emes personalment pels 
electors, no procedint la seva anul·lació. 

b) Escrit presentat pel Sr. Ramon Masía sol·licitant les actes o altres documents segons els quals
s'han pres legalment les diferents decisions d'allargament de la jornada electoral.

La Junta acorda remetre aquesta reclamació a la Junta Electoral Territorial núm. 1, dipositaria
de l'acta de la mesa electoral.

c) Escrit presentat pel Sr. Ramon Masia, en nom i representació de SERVIAUX2014 SL, de data
9 de maig de 2019, sol·licitant copia certificada de l'acta provisional del resultat electoral.

S'acorda remetre-li !'acta certificada.

d) Escrit presentat per la Sra. Rosa Morera lbáñez en nom i representació de CARTRIDGES
SYSTEMS SLU, de data 13 de maig de 2019, sol· licitant informació sobre els vots obtinguts
per la candidatura Cartridges Systrems S.L.U que no han estats validats i les raons per les
quals no s'han acceptat.

L'auditor confirma que no és possible saber el sentit deis vots que han estat exclosos de
!'urna. El número de vots exclosos per cada grup i categoria figurara a l'escrutini definitiu

7. Verificar els resultat de les eleccions per sufragi deis electors i de les electores.

En data 8 de maig de 2019 la Junta va acordar accedir a l'urna electrónica i realitzar l'escrutini 
amb els resultats provisionals que s'hi van annexar. Es va deixar constancia que les persones 
candidates proclamades provisionalment electes eren les persones més votades, llevat en els 
casos que aquelles haguessin desistit previament. 

De conformitat amb l'article 30 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el regim electoral de les 
cambres oficials de comen;, indústria, serveis i navegació de Catalunya es procedeix a la 
verificació deis resultats de les eleccions per sufragi deis electors i de les electores, resultat del 
qual s'adjunta a aquesta acta com a ANNEX 4:

• 4.1 Verificació de resultats Cambra de Barcelona.
• 4.2 Verificació de resultats Cambra de Lleida.
• 4.3 Verificació de resultats Cambra de Manresa.
• 4.4 Verificació de resultats Cambra de Sabadell.
• 4.5 Verificació de resultats Cambra de Sant Feliu de Guíxols.
• 4.6 Verificació de resultats Cambra de Terrassa.

S'ha assenyalat en color gris les candidatures desistides. 
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Els vots que consten com a "vots nuls" són aquells que a proposta de !'auditor han estat exclosos 

de !'urna. 

8. Declarar els candidats electes en les eleccions per sufragi deis electors i de les electores
que s'adjunta a aquesta acta com a ANNEX 5:

• 5.1 Declaració electes Cambra de Barcelona.

• 5.2 Declaració electes Cambra de Lleida.

• 5.3 Declaració electes Cambra de Manresa.

• 5.4 Declaració electes Cambra de Sabadell.

• 5.5 Declaració electes Cambra de Sant Feliu de Guíxols.

• 5.6. Declaració electes Cambra de Terrassa.

En el cas de la Cambra Oficial de Comen;: i lndústria de Manresa s'ha produ"it un empat en el Grup 
13: Activitats immobiliaries, lloguers; serveis empresarials; Categoria (B): serveis empresarials 
entre les persones candidates següents: 

SA INGENIERIA LARIX 
ASESORIA INTEGRAL CUBO PONS SL 

Per aquest motiu, la Junta Electoral Central acorda desempatar mitjanc;:ant un sorteig entre les 
dues persones candidates declarades electes en !'acta d'escrutini provisional de 8 de maig de 
2019, resultat del qual és el següent: 

SA INGENIERIA LARIX 

De conformitat amb l'article 10 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el régim electoral de les 
cambres oficials de comerc;:, indústria, serveis i navegació de Catalunya, aquesta Junta declara a 
SA INGENIERIA LARIX electa per sorteig en el Grup 13 Categoría B. 

9. Altres assumptes sobrevinguts, si s'escau.

Per part de !'auditor es propasa que la Junta Electoral Central faculti les cambres per la destrucció 

de les capses que contenen els sobres cecs que van servir per a identificar els electors a la jorjada 

electoral, llevat d'aquelles que estiguin obertes, que seran remeses a l'organ tutelar per tal de 

poder fer comprovacions sobre l'ús deis sobres. 

A la vista de que convé mantenir la possibilitat de poder fer actuacions sobre la plataforma 

electoral, s'estableix que les targetes amb les claus seran custodiades fins que sigui ferma 

qualsevol impugnació. Es lliuren en aquest acte les targetes a l'organ tutelar en sobre tancat i 

signat. Els membres de la Junta Electoral Central hauran de custodiar la contrasenya. 

10. Torn obert de paraules.

No hi ha intervencions 

D'acord amb el que preveu l'article 9 en relació al 6.6 del Decret 175/2018, sobre el régim electoral
de les cambres oficials de comerc;:, indústria, serveis i navegació de Catalunya i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administra · ns públiques, els
· eressats poden interposar recurs d'alc;:ada contra els acord de la Junt I Central davant
l'organ tutelar, en el termini d'un mes a comptar des de la seva notific 1ó
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Essent les 19.30 hores, es dona per finalitzat l'acte i s'estén aquesta acta, la qual signen tots els 
membres assistents d'aquesta la Junta Electoral Central, en prova de conformitat. 

Vocal Lacer S.A 

Vocal Ondara Logística Transport S.L 

Vocal Aigües de Manresa S.A 

Vicepresidentara. Marta Torrents i 
Fenoy 

Vocal Tameslimp Plus Services S.L 

Vocal Aguas Industriales de 
Tarragona S.A 

Vocal Sr. Eduard Torrent Pairó 

I 

Vocal S on I versegur Agencia 
Asseg rances S.L 

Vocal Regants Esquerra S.L 
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Secretari Sr. Eduard Borràs i 
                Finestres

Presidenta Sra. Marta Felip i Torres

Vocal Sr. Xavier Coronas Guinart

Vocal Sr. Josep Ramon Paris Iglesias




