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El TSJC qüestiona el sistema
electoral de les cambres de comerç
Jornada informativa d'una cambra de comerç.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera "una certesa (...) la impossibilitat
que els 6537 electores amb dret a vot les recepcionessin [les paperetes de vot per correu]
personalment, introduissin en el sobre la papereta elegida
i, de manera individualitzada, certifiquessin el vot a l'Oficina de Correus". Dit d'una altra manera,
els vots per correu han estat gestionats per algú altre que no és l'elector de la Cambra de
Comerç de Barcelona i, per tant, el sistema electoral pel qual ha estat elegida l'actual direcció -així
com totes les anteriors- presenta dèficits democràtica de base. De fet, la sentència anul·la aquests
vots, tot i que considera que no cal repetir els resultats perquè no alterarien el resultat final
obtingut a través del vot presencial.

Aquesta sentència ha estat obtinguda a partir de la candidatura de Ramon Carner, president del
Cercle Català de Negocis, en les passades eleccions a la Cambra. Carner va ser derrotat per un
allau de vots per correu que el van empènyer a denunciar els fets davant dels tribunals.
Vots nuls
Al final, el TSJC no qüestiona la legitimitat de la junta actual de la Cambra de Comerç, però sí obre el
camí per canviar el sistema electiu i democratitzar-lo. "Nosaltres volem que sigui possible obrir la
Cambra als empresaris i que deixi de ser una eina de pressió en mans d'uns quants", ha
assegurat el mateix Carner en un contacte amb la premsa de Barcelona. "A més, els sobres amb
el vot delegat s'han concentrat en un bufet d'advocats que representava gran part de les
candidatures oficialistes", ha puntualitzat el president del CCN.

Ara queda per veure si la Generalitat obliga la Cambra a millorar el sistema electoral i obrir així,
indirectament, la porta a una renovació profunda en la direcció de les diverses cambres de comerç
catalanes.
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