Hble. Sra. Àngels Chacón i Feixass
Conseelleria d’Emprresa i Coneixement
Passeig de Gràcia, 105
1
8 Barcelona
08008

Honorable Senyoraa,

nt els darrers dies han estaat molts els asssociats a Emp
presaris de Caatalunya que ens han fet constar
c
Duran
el seu
u malestar respecte a l’anull∙lació dels sisttema de doble identificació
ó a les eleccions a les Càme
eres de
Comeerç que ha pro
omogut la Gen
neralitat de Caatalunya.
Admeetrà que és un
na coincidènccia sorprenentt que la Gene
eralitat decideeixi suprimir eel requisit de doble
verificcació a les vo
otacions a less Cambres jusst després de
e les declaraccions de la prresidenta de l’ANC,
Elisen
nda Paluzie, on manifestavaa la seva inten
nció de contro
olar les cambres a fi de que “quan hi haagi una
nova declaració dee la república catalana o un
na nova fuga d’empreses, els
e representaants de les caambres
e seu altaveu per recolzar el
e Govern i explicar a la ciuttadania la veritat sobre les empreses i el país”.
usin el
El Deccret 175/de 31 de juliol sob
bre el règim electoral de less Càmeres Ofiicials de Comeerç, Industria, Servis
i Navegació de Caatalunya determina en el seu article 24
4 relatiu a lees garanties d
del vot per mitjans
m
h de garantirr la identificaació plena i fefaent
electrrònics, que c) la utilització dels mitjans electrònics ha
de l’e
elector i g) l’aautentificació
ó robusta, bassada en certifficats digitals homologats per l’adminisstració
comp
petent i claus d’un
d
sòl us.
Igualm
ment l’Ordre Ministerial IC
CT/140/2019,, de 14 de feb
brer per la qu
ual es regulen
n les condicio
ons per
l’exerrcici del vot electrònic al procés electoral per a la renovació dels plens de les C
Càmeres Oficials de
Comeerç, Indústria, Serveis i Naveegació determ
mina en el seu
u art. 5 que:

Artículo 5. Reequisitos de acred
ditación de la ideentidad del electo
or.
1. La identifiicación del electo
or se realizará meediante la utilizacción del certificad
do electrónico cu
ualificado emitido
o por un
prestador inccluido en la «Lista
a de confianza dee prestadores de servicios
s
de certifficación».
2. El acto dee voto electrónico
o en el sistema de
d votación on‐lin
ne, una vez identificado el electo
or, se realizará mediante
m
mecanismos que garanticen la
l identidad del suscriptor
s
y del poseedor
p
de la cla
ave privada de id
dentificación y firm
ma o un
d doble factor dee autenticación.
mecanismo de
3. En el sisteema de votación presencial, será necesario garantizar la autenticiidad desde el disspositivo desde el
e que se
realiza la vottación mediante el
e uso de certifica
ados de cliente.

No obstant, ens trobem que al sistema de votació electrònica proposat per la Generalitat, i en concret
pel que fa al vot remot, no es lliurarà cap codi o clau d’un sòl ús, com per contra sí que es lliurarà en cas
del vot presencial electrònic.
A més, al sistema de votació online no s’ha previst ni s’utilitzarà cap mecanisme que garanteixi la
identitat entre el subscriptor i el posseïdor de la clau privada de identificació o firma. Ni s’ha
establert un mecanisme de doble factor de autentificació que garanteixi que el qui vota és real i
efectivament un concret i determinat elector. El perill rau en que s’emetin vots fraudulents per part
dels gestors aprofitant‐se de la confiança de les empreses.
Considerem que aquesta situació no respon de cap manera al principi de bon govern i transparència de
que fa gala el seu Departament. En aquest sentit volem indicar‐li que des d’Empresaris de Catalunya
exercirem, si arriba el cas, totes aquelles accions que ens pertoquin, incloses les que es deriven dels
art.139 i següents de la Llei Electoral General.
Finalment, des d’Empresaris de Catalunya li demanem que, per una vegada, respecti les regles del joc
democràtic i que s’ajusti estrictament a la regulació normativa que garanteix un vot lliure; adoptant i
acomplint amb totes les mesures tècniques necessàries per a que sigui així; i no intenti afavorir als
interessos de l’ANC ni de cap altre associació.

Aprofitem l’ocasió per saludar‐la atentament,

Carlos Rivadulla Oliva
President d’Empresaris de Catalunya

