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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 

 

 

CAPITOL I.- NATURALESA, FUNCIONS I REGIM JURIDIC 

 

Article 1.- Naturalesa 

 

1.- La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, és una Corporació de Dret 

Públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar plena per al compliment 

de les seves finalitats i l'exercici de les funcions que té atribuïdes legalment, 

configurada com a òrgan de consulta i de col·laboració amb les Administracions 

Públiques, com a òrgan de representació, foment i defensa d'interessos econòmics 

generals, i com a ens de prestació de serveis a les seves empreses electores. 

 

 

Article 2.- Finalitats 

 

Són finalitats de la Cambra: 

a) La representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç i la 

indústria de la seva demarcació territorial. 

 

b) L'exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix la legislació 

bàsica vigent reguladora de les Cambres. 

 

c) La prestació de serveis a les empreses que exerceixen activitats de comerç i 

indústria. 

 

Article 3.- Funcions 

 

Correspon a la Cambra l'acompliment de les funcions següents: 

 

a) Les de caràcter públic-administratiu que li atribueix la Llei 4/2014, d’1 d’abril , 

Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç , Indústria , Serveis i Navegació, així 

com les que determina la Llei 14/2002 de 27 de juny de les Cambres Oficials de 

Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. 
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b) El desenvolupament de les funcions públic-administratives que, com a òrgan 

consultiu i com a òrgan de col·laboració amb les Administracions Públiques li 

siguin conferides. 

 

Article 4.- Facultats 

 

La Cambra té les facultats següents: 

 

a) Per al degut acompliment de les seves finalitats, la Cambra pot dur a terme 

tota classe d'activitats que contribueixin a la defensa, i el foment del comerç i la 

indústria de la seva demarcació territorial, i té les facultats que com a òrgan de 

representació li atorga la legislació estatal i autonòmica. 

 

b) Concórrer a les subhastes, concursos i licitacions que es convoquin sobre 

activitats o serveis relacionats amb les seves finalitats i funcions. 

 

c) Crear a participar en tota classe d'associacions, fundacions, societats civils o 

mercantils, així com també celebrar els oportuns convenis de col·laboració amb 

d'altres Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i amb d'altres 

organismes i entitats públiques i privades, sens perjudici de l'autorització de la 

Generalitat de Catalunya, com a Administració tutelant, quant sigui necessària. 

 

d) Gestionar serveis públics relacionats amb les seves finalitats, per via de 

concessió administrativa o de delegació. 

 

e) Adquirir, posseir, assegurar, alienar, cedir, gravar, o disposar, per qualsevol 

títol o en altra forma, de tota classe de bens immobles i mobles, valors i drets, 

realitzar tot tipus d'actes de disposició, i de domini, i contreure obligacions amb 

càrrec al seu patrimoni, amb l'autorització prèvia de l'Administració tutelar. 

 

f) Exercitar accions, interposar tota classe de recursos administratius i 

jurisdiccionals i relacionar-se directament amb les Administracions Públiques, amb 

tota classe d'organismes i entitats i amb els particulars. 

 

g) Percebre rendes, dividends i interessos, i formalitzar operacions de crèdits i 

d'assegurances. 

 

j) Sol·licitar, obtenir i disposar d'ajuts i subvencions públiques i oficials. 
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k) Contractar serveis i subministraments i arrendar serveis professionals. 

 

 

Article 5.- Règim jurídic 

 

La Cambra es regeix per les disposicions normatives següents: 

 

a) La Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 

Navegació de Catalunya. 

 

b) Les disposicions de caràcter reglamentari que dicti la Generalitat de Catalunya, 

en desplegament de la Llei 14/2002 de 27 de juny, de les Cambres Oficials de 

Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. 

 

c) Llei 4/2014, d’1 d’abril , Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç , Indústria , 

Serveis i Navegació, que té la consideració de Llei Bàsica de les Cambres Oficials 

de Comerç, Indústria i Navegació. 

 

d) Les disposicions de caràcter legal i reglamentari aplicables a les Cambres 

Oficials de Comerç, Indústria i Navegació. 

 

e) El present Reglament de Règim Interior, pel que fa a la seva estructura, 

organització i funcionament. 

 

f) A la Cambra li serà també d'aplicació, amb caràcter supletori, la legislació 

referent a l'estructura i funcionament de les Administracions Públiques en allò que 

sigui conforme amb la seva naturalesa i finalitats. 

 

g) La contractació i el règim patrimonial es regeixen pel dret privat. 

 

Article 6.- Tutela administrativa 

 

1.- La Cambra està subjecta, en l'exercici de la seva activitat, a la tutela de la 

Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el capítol IX de la Llei 14/2002 de 

27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 

Catalunya. 
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CAPITOL II.- AMBIT TERRITORIAL I ELECTORS 

 

 

Article 7.- Àmbit territorial, domicili i delegacions. 

 

1.- La Cambra exerceix les seves competències i funcions, realitza les seves 

activitats i presta els seus serveis en l'àmbit territorial de la seva demarcació que 

comprèn la província de Lleida, a excepció feta dels municipis: 

 

Agramunt, Anglesola, Barbens, Bellpuig, Castellnou de Seana, Castellserà, 

Ciutadilla, Claravalls, La Figuerosa, La Fuliola, Guimerà, Ivars d'Urgell, Maldà, 

Montornès, Nalec, Omells de Na Gaia, Ossó de Sió, Penelles, Preixana, Preixens, 

Puigverd d'Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Talladell, Tàrrega, Tornabous, 

Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrasa, Vilanova de Bellpuig, que pertanyen a 

la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega. 

 

2.- La Seu corporativa radica a la ciutat de Lleida, C. Anselm Clavé núm 2, sense 

perjudici de poder-la canviar, en cas de ser convenient. 

 

3.- La Cambra té Delegacions obertes a les ciutats de Balaguer, Mollerussa, Les 

Borges Blanques, Cervera, Solsona, Tremp, La Pobla de Segur, El Pont de Suert, 

La Seu d'Urgell, Vielha, i podrà establir-ne a altres localitats, amb preferència a 

les capitals de comarques,  prèvia comunicació a l'òrgan tutelar de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 

Article 8.- Electors. 

 

Les persones naturals i jurídiques, que exerceixen activitats comercials, industrials 

i de serveis en la seva circumscripció territorial, tenen la consideració d'electors de 

la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, així com les que, exercint les 

esmentades activitats en la resta del territori de l'Estat, comptin amb 

establiments, delegacions o agències dintre de la demarcació de la Cambra. 
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Article 9.- Cens Electoral 

 

A) En aplicació del que disposa els capítols IV i V de la Llei 14/2002, de 27 de 

juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i del  

que disposa l’article 17 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril , Bàsica de les Cambres 

Oficials de Comerç , Indústria , Serveis i Navegació, els membres del Ple elegits 

per sufragi entre tots els electors de la Cambra seran vint-i-vuit. En el cens 

electoral els electors de la Cambra vindran classificats en grups i categories en 

atenció a la importància econòmica relativa de tots els sectors representats, i de 

conformitat amb els criteris establerts en la Llei 14/2002,de 27 de juny, de les 

Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, i a la normativa 

que resulti aplicable sobre els censos electorals de les Cambres Oficials de 

Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya. 

 

Cada grup comprendrà les persones naturals o jurídiques que exerceixen activitats 

comercials o industrials en la demarcació corporativa i que de conformitat amb els 

articles 7 i 17 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril , Bàsica de les Cambres Oficials de 

Comerç , Indústria , Serveis i Navegació , siguin electors de la Cambra. 

 

Els grups i categories en els que venen classificats els electors de la Cambra amb 

menció dels membres que els correspon elegir són els que es descriuen a 

continuació: 
 
 

GRUP 1.- INDÚSTRIES EXTRACTIVES NO METÀL·LIQUES, PETROLI, 
ENERGIA I AIGUA. 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents:  
051-052-061-062-081-089-091-099-191-192-231-232-233-234-235-236-237-239-
351-352-353-360. 
Elegeixen un membre. 
 
 
GRUP 2.- EXTRACCIÓ, PRODUCCIÓ DE METALLS, PRODUCTES METÀL·LICS, 
MAQUINÀRIA I EQUIPS. 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents:  
071-072-241-242-243-244-245-251-252-253-254-255-256-257-259-281-282-283-
284-289-331-332-271-272-273-274-275-279-261-262-263-264-265-266-267-268. 
Elegeixen un membre. 
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GRUP 3.- ALTRES INDUSTRIES MANUFACTURERES: INDUSTRIA TÈXTIL. 
CONFECCIÓ CUIR CALÇAT, INDUSTRIA PAPER, ARTS GRÀFIQUES I 
SUPORTS ENREGISTRATS, INDUSTRIA QUIMICA, CAUTXU I PLASTIC. 
MATERIALS DE TRANSPORT. FUSTA, SURO I ALTRES MANUFACTURES. 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
131-132-133-139-141-142-143-151-152-171-172-181-182-581-582-201-202-
203-204-205-206-211-212-221-222-381-382-383-291-292-293-301-302-303-
304-309-161-162-310-321-322-323-324-325-329. 
Elegeixen un membre. 
 
 
GRUP 4.- INDUSTIES ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC. 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE, següents: 
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-120. 
Elegeixen tres membres. 
 
 
GRUP 5.- CONSTRUCCIÓ. 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
411-412-421-422-429-431-432-433-439. 
Elegeixen tres membres. 
 
GRUP 6.- COMERÇ I REPARACIONS 
 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
Es divideixen en tres categories i quatre subcategories. 
 

Categoria 6.1. VENDA MANTENIMENT I REPARACIONS DE VEHICLES DE 
MOTOR I MOTOCICLETES 
451-452-453-454 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 6.2. COMERÇ A L’ENGROS I INTERMEDIACIÓ LLEVAT DE 
VEHICLES A MOTOR. 
461-462-463-464-465-466-467-469 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 6.3. COMERÇ AL DETALL, LLEVAT VEHICLES A MOTOR. ALTRES 
REPARACIONS, REPARACIONS ORDINADORS, EFECTES PERSONALS I 
DOMESTICS. 

 
Subcategoria 6.3.1. COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENTS NO 
ESPECIALITZATS I DE COMBUSTIBLES PER L’AUTOMOTOR EN 
ESTABLIMENT ESPECIALITZATS. 
471-473 
Elegeixen un membre 
 
Subcategoria 6.3.2. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES 
ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC EN ESTABLIMENTS 
ESPECIALITZATS. 
472 
Elegeixen un membre 
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Subcategoria 6.3.3. COMERÇ AL DETALL D’EQUIPS PER LES TIC’S EN 
ESTABLIMENTS ESPECIALITZATS, ALTRES ARTICLES D’US DOMESTIC I 
ARTICLES CULTURALS I RECREATIUS EN ESTABLIMENTS 
ESPECIALITZATS. REPARACIÓ D’ORDINADORS, EFECTES PERSONALS I 
DOMESTICS. 474-475-476-951-952 
Elegeixen un membre 
 
Subcategoria 6.3.4. COMERÇ AL DETALL D’ALTRES ARTICLES EN 
ESTABLIMENTS ESPECIALITZATS, EN PARADES DE VENDA I MERCATS 
AMBULANS. COMERÇ AL DETALL FORA D’ESTABLIMENTS EXCEPTE EN 
PARADES DE VENDA I MERCATS AMBULANTS. 
477-478-479 
Elegeixen un membre 
 

GRUP 7.- HOTELERIA 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE 
següents:551-552-553-559-561-562-563 
Elegeixen dos membres 
 
 
GRUP 8.- TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS. 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
491-492-493-494-495-501-502-503-504-511-512-521-522-531-532-791-799-
611-612-613-619. 
Elegeixen dos membres. 
 
 
GRUP 9.- MEDIACIÓ FINANCERA. 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
641-642-643-649-651-652-653-661-662-663. 
Elegeixen un membre. 
 

 
GRUP 10.- ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES I DE LLOGUER I SERVEIS 
EMPRESARIALS. 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents:  
 

Categoria 10.1 ACTIVITATS IMMOBILIARIES I DE LLOGUER: 681-683-771-
772-773-774 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 10.2. SERVEIS DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, SERVEIS 
D’INFORMACIÓ, RECERCA I DESENVOLUPAMENT. ACTIVITATS JURÍDIQUES I 
DE COMPTABILITAT, ACTIVITATS DE SEUS CENTRALS I CONSULTORIA 
EMPRESARIAL: 620-631-639-721-722-691-692-701-702 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 10.3. SERVEIS TÈCNICS D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. ALTRES 
ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTIFIQUES I TECNIQUES. ACTIVITATS DE 
SEGURETAT I INVESTIGACIÓ: 711-712-741-742-743-749-801-802-803 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 10.4. PUBLICITAT I ESTUDIS DE MERCAT. ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB L’OCUPAPCIÓ SERVEIS A EDIFICIS I ACTIVITATS DE 
JARDINERIA. ACTIVITATS ADMINISTRATIVES OFICINA I AUXILIARS:731-
732-781-782-783-811-812-813-821-822-823-829 
Elegeixen un membre 
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GRUP 11.- ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA. 
La integren els electors de la Cambra classificats als grups de la CCAE següents: 
 

Categoria 11.1. EDUCACIÓ: 851-852-853-854-855 
Elegeixen un membre 
 
Categoria 11.2. ACTIVITATS VETERINARIES, ACTIVITATS SANITARIES, 
SEVEIS SOCIALS AMB ALLOTJAMENT, ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS 
SENSE ALLOTJAMENT, RECOLLIDA I TRACTAMENT D’AIGUES RESIDUALS, 
ACTRES ACTIVITATS DE SERVEIS PERSONALS I DESCONTAMINACIÓ I 
ACTIVITATS ASOCIATIVES: 750-861-862-869-871-872-873-879-881-889-
370-390-960-941-942-949 
Elegeixen dos membres 
 
Categoria 11.3. CINEMA I VIDEO, ENREGISTRAMENT DE SO, RADIO I 
TELEVISIO. ACTIVITATS DE CREACIÓ ARTISTIQUES I D’ESPECTACLES. 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES, 
RECREATIVES I D’ENTRETENIMENT: 591-592-601-602-900-910-920-931-
932 
Elegeixen un membre 

 

 

 

B) En aplicació del que disposa l'article 22.1.b) de la Llei 14/2002,de 27 de juny, 

de les Cambres Oficials de Comerç Indústria i Navegació de Catalunya, i del que 

disposa l’article 10.2 b) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril , Bàsica de les Cambres 

Oficials de Comerç , Indústria , Serveis i Navegació , el nombre de vocals elegits 

pels membres del Ple, entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica 

dins de la circumscripció de la Cambra, proposades per les organitzacions 

empresarials a la vegada intersectorials i territorials més representatives, s’acorda 

sigui del deu per cent (10%). Conseqüentment s’elegiran quatre  membres. 

 

C) Quatre membres seran representants d’empreses de major aportació voluntària 

, segons estableix l’article 10 d’aquest reglament. 

 

Com a conseqüència de l’expressat en els apartats A) B) i C) la distribució del Ple 

de la Cambra, és la següent: 
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DISTRIBUCIÓ DEL PLE DE LA CAMBRA 
 
A) GRUPS, CATEGORIES i SUBCATEGORIES: 28 membres. 
 
GRUP 1.- INDUSTRIES EXTRACTIVES NO METÀL·LIQUES, PETROLI, ENERGIA 
 I AIGUA:        …………………………………………………………………................................. 1 
Elegeixen un membre: 1 
 
GRUP 2.- EXTRACCIÓ, PRODUCCIÓ DE METALLS, PRODUCTES  
METÀL·LICS, MAQUINÀRIA I EQUIPS. …………………………………………….................... 1 
Elegeixen un membres: 1 
 
GRUP 3.- ALTRES INDUSTRIES MANUFACTURERES: INDUSTRIA TÈXTIL. 
CONFECCIÓ DE CUIR CALÇAT, INDUSTRIA PAPER, ARTS GRÀFIQUES I SUPORTS 
ENREGISTRATS, INDUSTRIA QUIMICA, CUTXU I PLASTIC. MATERIALS I 
TRANSPORT. FUSTA, SURO I ALTRES MANUFACTURERES      ……………………………… 1 
Elegeixen un membre: 1 
 
GRUP 4.- INDUSTRIES ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC: ……………………………….  3 
Elegeixen tres membres: 3 
 
GRUP 5.- CONSTRUCCIÓ: ……………………………………………………………………................ 3 
Elegeixen tres membres: 3 
 
GRUP 6.- COMERÇ I REPARACIONS: ............................................................ 6 
CATEGORIA 6.1: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 6.2: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 6.3: Elegeixen quatre membres: 4 
Subcategoria 6.3.1...................................................... 1 
Subcategoria 6.3.2...................................................... 1 
Subcategoria 6.3.3...................................................... 1 
Subcategoria 6.3.4...................................................... 1 
 
GRUP 7.- HOTELERIA: …………………………………………………………………………………………… 2 
Elegeixen dos membres: 2 
 
GRUP 8.- TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS:  …………………….. 2 
Elegeixen dos membres: 2 
 
GRUP 9.- MEDIACIÓ FINANCERA: …………………………………………………………………….….. 1 
Elegeixen 1 membre: 1 
 
GRUP 10.- ACTIVITATS IMMOBILIARIES I DE LLOGUER I SERVEIS  
EMPRESARIALS    ......................................................................................4 
CATEGORIA 10.1: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 10.2: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 10.3: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 10.4: Elegeixen un membre: 1 
 
 
GRUP 11.- ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA ……………………………………. 4 
CATEGORIA 11.1: Elegeixen un membre: 1 
CATEGORIA 11.2: Elegeixen dos membres: 2 
CATEGORIA 11.3: Elegeixen un membre: 1 
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A) GRUPS I CATEGORIES:  ...................................................28 membres 
 
B) VOCALS ELEGITS PELS MEMBRES DEL PLE, DE LES  
ORGANITZACIONS EMPRESARIALS, INTERSECTORIAL  
I TERRITORIALS ................................................................. 4 membres 
 
C) VOCALS ELEGITS, ENTRE LES EMPRESES DE  
MAJOR APORTACIÓ ECONOMICA VOLUNTÀRIA   ……........... 4 membres 
                                                                                               ___________ 

 
                                     TOTAL MEMBRES DEL PLE .............. 36 membres 
 

 

CAPITOL III - ORGANS DE GOVERN 

 

Article 10.- El Ple. Concepte, Estructura i Composició. Elecció dels seus membres i 

vacants . 

 

1.- El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i esta 

composat pels  membre següents : 

 

a) 28 seran  representants de totes les empreses pertanyents a la 

Cambra en atenció als diferents sectors econòmics, que seran elegits 

mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre totes les persones 

físiques i jurídiques que exerceixin una activitat comercial, industrial, 

de serveis i de navegació a la demarcació i que es dividiran en grups, 

categories (i subcategories) en la forma i el nombre assenyalats en el 

cens electoral, de manera que estiguin representants al Ple els 

interessos econòmics generals i hi tinguin adequada presència les 

diverses modalitats comercials, industrials i de serveis de l’àmbit 

territorial de la Cambra d’acord amb la importància econòmica relativa 

dels diversos grups econòmics. 

 

b) 4 seran representants d’empreses i persones de reconegut prestigi a 

la vida econòmica dins de la demarcació, a proposta de les 

organitzacions empresarials més representatives, elegits pels membres 

del Ple mencionats en l’apartat anterior.  

 
c) 4 seran representants d’empreses de major aportació econòmica 

voluntària. 
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2.-L’elecció dels membres del Ple es regirà per la normativa electoral vigent que 

resulti d’aplicació a les cambres amb les següents particularitats: 

 

a)Respecte als membres elegibles per sufragi dels electors serà d’aplicació el 

que preveu el Decret electoral. 

 

b) Respecte als membres elegibles a proposta de les organitzacions 

empresarials serà d’aplicació el que preveu el reglament electoral. 

  

c) Els representants d’empreses de major aportació, seran elegits de 

conformitat amb les següents prescripcions: 

 

Cens- Formaran part del cens les empreses que facin aportacions econòmiques  

de manera voluntària  i es comprometin a mantenir l’aportació per tota la 

legislatura. 

 

Presentació de candidatures- Les candidatures es presentaran en el termini de 

5 dies a comptar des de l’endemà de les votacions de les empreses elegides 

per sufragi. 

 

Les candidatures hauran de complir amb els requisits formals de les empreses 

per sufragi llevat el número d’avals i adjuntar el compromís d’aportació anual 

mentre duri el mandat especificant la quantia de l’aportació compromesa. 

 

Exposició i al·legacions - Les candidatures i la seva documentació romandrà 

exposada a la Secretaria de la Cambra durant el termini de 2 dies a comptar 

des de la finalització del termini de presentació. 

 

El primer dia hàbil següent la persona titular de la Secretaria de la Cambra 

lliurarà a la junta electoral les candidatures presentades, amb la documentació 

annexa i, si s’escau, les al·legacions formulades. La Secretaria de la junta 

electoral estendrà el corresponent avís de recepció. 

 

Proclamació de candidats- La junta electoral procedirà a la proclamació dels 

candidats o candidates en el termini dels vuit dies següents a la recepció de 

les candidatures presentades. 
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Els candidats seran proclamats electes en el supòsit de que hi hagi igual o 

menor número de candidats que llocs a cobrir. 

 

En el cas que hi hagi més candidats que llocs a cobrir l’elecció dels mateixos es 

produirà per ordre de major aportació econòmica voluntària fins a cobrir els 

llocs corresponents. 

 

En cas que la quota aportada fos la mateixa tindrà preferència l’empresa amb 

major antiguitat com aportadora. Si l’antiguitat com aportadora fos la mateixa, 

la més antiga al cens de la Cambra. Si l’antiguitat al cens de la Cambra fos la 

mateixa, es decidirà per sorteig de la junta electoral. 

 

3.-Vacants. En el supòsit que del procés electoral en resultin vacants o  se’n 

produeixin  durant el mandat, aquestes es cobriran mitjançant el sistema de 

cooptació per acord dels membres del Ple a proposta del Comitè Executiu, donant-

ne compte a l’òrgan tutelar.  

 

 

Article 11.- Membres del Ple 

 

1.- La condició de membre del Ple és única i indelegable. Cap membre del Ple  no 

podrà pertànyer alhora, a més d'un dels grups o categories en que el Ple es 

divideix, ni podrà fer-se representant per l'exercici de la seva funció. 

 

2.- Les persones jurídiques elegides membres del Ple amb aquesta qualitat, 

designaran per a la seva representació una persona física amb poder suficient. 

Podran, també, substituir el seu representant, per motiu justificat, per mitjà d'una 

nova designació que hauran de comunicar a la Cambra. Si la persona substituïda 

ha estat elegida per exercir qualsevol càrrec del Comitè Executiu aquest es 

declararà vacant i caldrà proveir-lo reglamentàriament. 

 

3.- El mandat dels membres del Ple es de quatre anys, podent ésser reelegits. 

 

4.- Els membres del Ple tenen el deure d'assistir a les sessions, el dret 

d'intervenir-hi, votar i sol·licitar que consti en acta un resum de les seves 

manifestacions. 
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Article 12.- Atribucions del Ple 

 

El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra sens perjudici de 

les facultats previstes en les disposicions vigents en matèria de Cambres, 

corresponen especialment al Ple les següents: 

 

1.- La seva constitució. 

 

2.- La declaració i provisió, mitjançant elecció, de les vacants de membres que es 

produeixin. 

 

3.- L'elecció del President de la Corporació i dels altres càrrecs de membres del 

Comitè Executiu i declarar i proveir els càrrecs vacants. 

 

4.- El nomenament i cessament dels Vocals Consultors. 

 

5.- La constitució, modificació i supressió de Comissions i Ponències de caràcter 

consultiu o assessorament i els nomenaments dels seus President i Vicepresident. 

 

6.- L'aprovació del Reglament de Règim Interior de la Cambra i de les seves 

modificacions. 

 

7.- L'aprovació, a proposta del Comitè Executiu, dels projectes de pressupostos 

ordinaris i extraordinaris i de les seves liquidacions. 

 

8.- L'aprovació anual de la Memòria d'Activitats. 

 

9.- L'aprovació de convenis de col·laboració del programa anual amb altres 

Cambres i amb les Administracions Públiques. 

 

10.- L'aprovació dels programes anuals d'actuació. 

 

11.- L'adopció d'acords sobre l'exercici d'accions i interposició de recursos a 

qualsevol autoritat o jurisdicció, sens perjudici de les facultats reconegudes al 

Comitè Executiu i al President en casos d'urgència. 
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12.- L'adopció d'acords referents a l'adquisició i disposició de bens, podent delegar 

aquesta facultat en el Comitè Executiu. 

 

13.- Nomenar i cessar representants de la Cambra en tota classe d'organismes i 

entitats públiques i privades a proposta del Comitè Executiu. 

 

14.- El nomenament del Secretari General, a proposta del Comitè Executiu, així 

com també el seu cessament, conforme la legislació vigent. 

 

15.- L'aprovació de totes les actuacions que la Cambra realitzi en exercici de les 

seves funcions de caràcter públic-administratiu i quantes altres competències 

tingui legalment atribuïdes al Ple. 

 

 

Article 13.- Composició del Comitè Executiu. 

 

El Comitè Executiu, com a òrgan permanent de gestió, administració i proposta de 

la Cambra, estarà format per un màxim de dotze membres, que seran elegits pels 

membres del Ple. 

 

El Comitè Executiu, es composarà del President, d'un a tres  Vicepresidents, 

Tresorer, i un màxim de set vocals. Actuarà de Secretari, amb veu però sense vot, 

el de la Corporació. La condició de membre del Comitè és única i indelegable. 

 

 

Article 14.- Atribucions del Comitè Executiu. 

 

Sens perjudici de les facultats previstes en les disposicions legals vigents, 

corresponen especialment al Comitè Executiu les següents. 

 

1.- La gestió i l'administració ordinària. 

 

2.- Formar i revisar anualment, amb referència a l'1 de gener, el cens electoral de 

la Cambra. 

 

3.- Proposar al Ple els programes anuals d'actuació. 
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4.- Confeccionar i proposar al Ple l'aprovació dels projectes de Pressupostos 

Ordinaris i Extraordinaris i les seves liquidacions, i el nomenament de l'Auditor de 

Comptes. 

 

5.- Elaborar i proposar al Ple l'aprovació de la Memòria anual d'activitats. 

 

6.- Adquirir i disposar de béns en la forma i amb l'abast determinats 

reglamentàriament per l'Administració tutelar. 

 

7.- Inspeccionar la comptabilitat, sens perjudici de les facultats del Tresorer, i 

adoptar acords en matèria d'ordenació de cobraments i de pagaments, en els 

termes determinats reglamentàriament per l'Administració, i les transferències de 

crèdits entre els diferents conceptes i partides pressupostàries. 

 

8.- Proposar al Ple l'adopció d'acords per a la interposició de recursos davant 

qualsevol jurisdicció, sens perjudici de la facultat pròpia d'adoptar acords sobre 

recursos de reposició , reclamacions econòmico-administratives i recursos 

contenciosos-administratius. 

 

9.- Encarregar o contractar l'elaboració d'informes i estudis relacionats amb les 

finalitats de la Corporació. 

 

10.- Proposar al Ple l'establiment de delegacions de la Cambra o el nomenament 

de delegats, l'elecció de Vocals Consultors i la constitució de Comissions i 

Ponències de caràcter consultiu i la designació de les persones que les hagin de 

presidir i integrar, i el nomenament de representants de la Cambra en tota classe 

d'organismes i entitats públiques i privades. 

 

11.- Proposar al Ple l'aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior. 

 

12.- Proposar al Ple el nomenament del Secretari General, així com l'assignació de 

les competències específiques que estimi convenients, d'acord amb la legislació 

vigent. 

 

13.- Adoptar acords en matèria de personal no reservats al Ple. 

 

14.- En casos d'urgència, adoptar decisions sobre competències que corresponen 

al Ple, i donar-ne compte al Ple a la primera sessió que es celebri. 
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15.- Totes les atribucions que no estiguin encomanades expressament a altres 

òrgans de la Corporació. 

 

 

Article 15.- El President. 

 

El President és l'òrgan personal de govern que ostenta la representació de la 

Cambra i la presidència de tots els seus òrgans col·legiats, i es responsable de 

l'execució dels seus acords. 

 

 

Article 16.- Atribucions del President. 

 

Al President li corresponen les atribucions següents: 

 

1.- Presidir el Ple i el Comitè Executiu i qualsevol Comissió, Ponència o reunió de 

caràcter corporatiu. 

 

2.- Convocar les reunions dels òrgans col·legiats de la Corporació, fixar l'ordre del 

dia i dirigir els seus debats. 

 

3.- Signar la correspondència oficial de la Corporació. 

 

4.- Visar les actes i les certificacions dels acords. 

 

5.- Vetllar per l'execució i l'exacte compliment dels acords dels òrgans de govern 

de la Corporació. 

 

6.- Dictar, sens perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de govern 

col·legiats, totes les resolucions que cregui necessàries o convenients per al bon 

funcionament de la Corporació, tot assabentant-ne al Comitè Executiu a la 

primera sessió que celebri. 

 

7.- Poder delegar les seves funcions representatives en qualsevol Membre del Ple, 

i les executives en el Secretari General. 
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Article 17.- Presidència accidental. 

 

En els casos de vacant, absència o malaltia del President, assumiran la 

presidència, per ordre successiu, els Vicepresidents 1r, 2n, 3r, el Tresorer i, per 

ordre d'edat els altres membres del Comitè. 

 

Quan el Tresorer assumeix accidentalment la Presidència, no podrà exercir 

simultàniament el seu càrrec, i assumirà la tresoreria, el vocal del Comitè Executiu 

de més edat. 

 

 

Article 18.- Elecció del President i altres membres del Comitè Executiu. 

 

1.- Constituït el Ple amb els Membres que estableix l'article 10.1 d'aquest 

Reglament, es formarà la mesa electoral composta pels dos membres de més i 

menys edat, i pel representant de l'Administració Tutelar, que actuarà com a 

president. El Secretari General de la Cambra actuarà com a secretari de la mesa. 

 

2.- Els candidats no podran formar part de la mesa electoral, per la qual cosa es 

procedirà, si escau, a efectuar les substitucions corresponents. 

 

3.- L'elecció del president s'ajustarà a les normes següents: 

 

3.1.- S'obrirà un torn per a la proposta dels candidats a president. Podrà formular 

la proposta el mateix candidat o qualsevol membre del Ple. 

 

3.2.- Una vegada proclamats per la mesa, cada candidat disposarà d'un temps 

màxim de deu minuts per exposar el seu programa. 

 

3.3.- A continuació es procedirà a l'elecció per votació nominal i secreta. A cada 

papereta, que s'introduirà dins d'un sobre, s'anotarà únicament el nom d'un dels 

candidats proclamats per proveir el càrrec. Es considerarà nul·la la papereta que 

no s'ajusti a aquest requisit, llevat que no contingui cap anotació, la qual cosa farà 

que es consideri el vot en blanc. 
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3.4.- La mesa realitzarà l'escrutini i en donarà a conèixer el resultat tot fent 

esment dels vots obtinguts per cada candidat, dels vots nuls o dels vots en blanc. 

Serà elegit president el candidat que obtingui la majoria de vots. En cas d'empat, 

es repetirà la votació tantes vegades com calgui fins que algun dels candidats 

obtingui l'esmentada majoria. 

 

 

Article 19.- Elecció dels Membres del Comitè Executiu. 

 

Cada un dels altres càrrecs del Comitè Executiu serà elegit pel Ple, en la mateixa 

sessió d'elecció del President i seguint idèntic procediment, per aquest ordre: 

Vicepresident primer, Vicepresident segon, Vicepresident tercer,  Tresorer i 

Vocals. 

 

En el cas que hi hagi un sol candidat per a cadascun dels càrrecs del Comitè 

Executiu, es farà una única votació per a tot el Comitè Executiu. 

 

El President i els altres membres del Comitè Executiu prendran possessió  dels 

seus respectius càrrecs en la mateixa sessió constitutiva. 

 

Les disposicions contingudes en aquest article i en el precedent, s'entenen sense 

perjudici d'allò que estableixi la normativa electoral vigent que resulti d'aplicació. 

 

 

CAPITOL IV.- REGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 

 

Article 20.- Sessions de Ple. 

 

1.- El Ple de la Cambra es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, una vegada 

cada trimestre. Podrà celebrar, sessions extraordinàries, a sol·licitud per escrit, 

d'una quarta part dels Membres que de fet componen el Ple, sempre amb indicació 

expressa dels assumptes que s'hi han de tractar. 
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2.- A fi de poder celebrar vàlidament les seves sessions, el Ple de la Cambra haurà 

d'estar constituït, en primera convocatòria, per, si més no, les dues terceres parts 

dels seus membres components. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels 

assistents. En cas de no poder constituir-se vàlidament pel fet de no arribar a 

aquest nombre d'assistents, mitja hora més tard de la prevista per a la seva 

celebració, i en segona convocatòria, podrà quedar vàlidament constituït el Ple, 

sempre que hi sigui la meitat més un, com a mínim, dels seus components. En 

aquest cas, per a la vàlida adopció dels acords, caldrà el vot favorable de les dues 

terceres parts dels assistents. Si no es pogués constituir vàlidament el Ple ni en 

primera ni en segona convocatòria, el Comitè Executiu resoldrà els assumptes 

d'extrema urgència, i haurà de donar compte dels seus acords al Ple a la primera 

sessió que celebri. 

 

3.- Tot i això, quedarà vàlidament constituït el Ple, i podrà tractar els assumptes 

que proposi el President o que les persones reunides decideixin quan, encara que 

no hi hagi hagut convocatòria, hi siguin tots els components i així, per unanimitat, 

ho acordin. 

 

4.- Les sessions del Ple seran convocades pel President amb tres dies hàbils 

d'antelació a la data en què hagin de celebrar-se, tret dels casos d'extrema i 

justificada urgència. L'ordre del dia de les sessions el fixarà el President, tot fent-

hi constar els informes, propostes i assumptes que s'hagin de debatre o notificar-

se. Per força s'hauran d'incloure a l'ordre del dia els assumptes que, per escrit, 

hagin sol·licitat amb antelació a la convocatòria un nombre de membres que 

representi, com a mínim la quarta part dels que componen el Ple, o el 30% dels 

membres del Comitè Executiu. 

 

5.- Abans de la celebració de les sessions i, si és possible, amb la convocatòria, 

s'enviaran als membres els informes i antecedents disponibles sobre els 

assumptes que figurin en l'ordre del dia, o una breu referència dels mateixos, així 

com l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
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Article 21.- Desenvolupament de les sessions. 

 

1.- Abans d'iniciar-se les sessions del Ple, es comunicaran les excuses rebudes, i 

per raó de les respectives exigències de quòrum, prèviament es determinarà si es 

pot o no celebrar vàlidament la sessió en primera o segona convocatòria. En cas 

negatiu, el Secretari estendrà acta, i farà constar la relació dels assistents i dels 

excusats, i determinarà amb la deguda precisió la circumstància de manca de 

quòrum que hagi impedit la celebració de la sessió convocada. 

 

2.- Les sessions del Ple, una vegada verificat l'oportú quòrum de constitució, 

començaran amb la lectura de l'acta de la sessió anterior, tret que s'hagués enviat 

amb la convocatòria el seu projecte, a efectes de la seva aprovació procedent. 

Aprovada l'acta amb els aclariments o rectificacions que calguessin, el President 

donarà compte de les gestions realitzades en compliment dels acords adoptats 

amb anterioritat. 

 

3.- A continuació es procedirà a examinar i deliberar sobre els assumptes que 

figuren en l'ordre del dia, per a cada un dels quals el president obrirà el torn 

d'intervencions en què tindran dret a participar tots els membres, per l'ordre en 

què ho haguessin sol·licitat. El president pot limitar a una sola les intervencions de 

cada membre en un mateix assumpte a fi de no allargar els debats, llevat que es 

tracti de precisar o rectificar concisament els fets o conceptes exposats en la seva 

intervenció. 

 

4.- El President resumirà les intervencions que hagin motivat cada assumpte, i 

proposarà al Ple l'acord que procedeix, i el sotmetrà a la votació corresponent. 

 

5.- Les votacions del Ple s'efectuaran nominalment o, si ho sol·liciten un nombre 

de membres no inferior a una tercera part dels presents, per papereta. En cas 

d'empat en les votacions del Ple, el vot del President tindrà caràcter diriment. 

 

6.- Els membres poden sol·licitar que consti en acta una resum de les seves 

respectives intervencions, o que s'hi incorporin les notes que ells lliurin al 

respecte, degudament signades. 
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Article 22.- Sessions del Comitè Executiu 

 

1.- El Comitè Executiu es reunirà, en sessió ordinària,  una vegada al mes, llevat 

el mes d'agost, i en sessió extraordinària, en totes les ocasions que el convoqui el 

President, o quan ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres. 

 

2.- Per a la vàlida celebració de les sessions del Comitè Executiu caldrà la 

presència de la meitat més un dels seus membres components, i per a la vàlida 

adopció dels acords, el vot favorable de la majoria dels assistents. En cas d'empat 

en les votacions del Comitè, el vot del President tindrà caràcter diriment. 

 

3.- El desenvolupament de les sessions del Comitè Executiu es regirà per les 

mateixes normes que hi ha establertes per a les sessions del Ple. 

 

 

Article 23.- Acta de les sessions. 

 

De les sessions del Ple i del Comitè Executiu se n'estendran les corresponents 

actes, que seran subscrites pel President i el Secretari 

 

Article 24.- Obligatorietat d'assistència a les sessions 

 

1.- L'assistència a les sessions del Ple i del Comitè Executiu és obligatòria i 

indelegable per als seus membres. 

 

2.- A fi que les excuses de no assistència puguin ser tingudes en compte, hauran 

de formular-se per escrit, dirigides al President, amb expressió de la seva causa. 

 

3.- El Ple podrà acordar la pèrdua de la seva condició de membre a qui, de forma 

injustificada, no assisteixi a la meitat de les sessions d'aquest òrgan o del Comitè 

Executiu en el curs d'un any. 

 

Article 25.- Assistència del Secretari General 

 

El Secretari General assistirà amb veu però sense vot a les sessions dels òrgans 

de govern col·legiats de la Cambra. 
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Article 26.- Assistència del representant de l'Administració tutelant. 

 

La convocatòria de les sessions dels òrgans de govern de la Cambra serà tramesa 

al Departament que té atribuïda la tutela administrativa i es convocarà el 

representant de l'Òrgan Tutelar. 

 

 

CAPITOL V.- VOCALS CONSULTORS 

Article 27.- Nombre i procedència dels Vocals Consultors. 

 

1.- La Cambra, podrà tenir fins a un màxim de deu Vocals Consultors, amb els 

drets i obligacions que s'assenyalen en aquest Reglament. 

 

2.- Els Vocals Consultors han de ser elegits entre persones significatives en la vida 

econòmica dintre de la circumscripció de la Cambra o que s'hagin distingit en la 

promoció i defensa dels interessos generals que la Corporació representa. 

 

 

Article 28.- Adquisició i pèrdua de la qualitat de Vocal Consultor. 

 

1.- L'elecció de Vocals Consultors es farà pel Ple, i tindrà una durada coincident 

amb la del mandat dels seus membres. 

 

2.- El Ple podrà acordar la pèrdua de la qualitat de Vocal Consultor per manca 

d'assistència injustificada a la meitat de les sessions plenàries, en el curs d'un 

any, per pèrdua de les condicions que varen tenir-se en compte en elegir-lo i per 

pròpia renúncia voluntària exposada per escrit. 

 

Article 29.- Assistència a les sessions. 

 

Els Vocals Consultors participaran en les activitats corporatives i assistiran a les 

sessions del Ple i de les Comissions i Ponències a que siguin convocats. Podran 

intervenir, amb veu però sense vot, en tots els debats que es produeixin sobre els 

assumptes de l'ordre del dia. 
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CAPITOL VI.- COMISSIONS I PONÈNCIES. 

 

Article 30.- Creació i composició. 

 

1.- Les Comissions o Ponències són òrgans de consulta, informació i 

assessorament del Ple, del Comitè Executiu i del President, sense que els seus 

informes tinguin caràcter vinculant. 

 

2.- El Ple, a proposta del Comitè Executiu, pot constituir les Comissions o 

Ponències d'interès de la Corporació, així com procedir al nomenament i 

cessament dels seus membres i a la designació dels seus President i Vicepresident 

que seran sempre membres del Ple de la Corporació, per colaborar i informar 

sobre assumptes i activitats que considerin convenients. 

 

3.- Els Membres del Ple i els Vocals Consultors poden adscriure's a les Comissions 

i Ponències creades. 

 

4.- El Secretari General, pot assistir a les sessions de les Comissions quan ho 

consideri convenient o delegar en el Tècnic de la Corporació, encarregat de la 

Comissió. 

 

 

Article 31.- Funcionament de les Comissions. 

 

1.- Correspon als Presidents de les Comissions la facultat de convocar-les, 

presidir-les, i dirigir els debats, d'acord amb les instruccions que rebi del Comitè 

Executiu o del President. 

 

2.- Les Comissions elevaran al Comitè Executiu els informes que elaborin. 

 

3.- Per a l'organització dels seus treballs, les Comissions comptaran amb 

l'assistència d'un secretari tècnic, que serà un tècnic de la Corporació. 
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CAPITOL VII .- PERSONAL. 

 

Article 32.- Secretari General. 

 

1.- La  Cambra tindrà un Secretari General de la Corporació, el nomenament i 

cessament del qual correspon al Ple de conformitat amb la legislació vigent. 

 

2.- Correspon al Secretari General les funcions següents: 

 

a) Vetllar per la legalitat dels acords dels òrgans de govern, i fer, quan calgui, les 

advertències pertinents, deixant-ne constància en les actes i els documents 

corresponents. 

 

b) Assistir com a Secretari, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans de 

govern de la Cambra, redactar i signar les actes de les sessions del Ple i del 

Comitè Executiu i certificar, quan calgui, els acords corporatius. 

 

c) Complimentar els acords adoptats pels òrgans de govern de la Corporació. 

 

d) Prestar l'assistència i l'assessorament necessaris al Ple, al Comitè Executiu i al 

President per la bon exercici de les seves funcions, i representar al President quan 

aquest així ho determini i es tracti de facultats merament executives. 

 

e) Expedir, amb el vist i plau del President, totes les certificacions que correspongui 

emetre a la Cambra. 

 

f)  La direcció de tots els serveis de la Cambra i del seu personal. 

 

Article 33.- El Vicesecretari 

 

1.- La Cambra pot tenir un Vicesecretari, el nomenament i cessament del qual 

correspon al Ple, que substituirà el Secretari en cas de vacant o absència. 

 

2.- També corresponen al Vicesecretari les funcions següents: 

a)  Les que li siguin ecomanades pels òrgans de govern de la Cambra. 

b)  Assistir amb veu i sense vot a les sessions de Comitè Executiu i Ple de la 

Cambra. 
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c)  Les que li pertoquin per la seva funció de tècnic de la Corporació. 

 

3.- El Secretari, sense perjudici de la seva responsabilitat personal, podrà delegar 

per escrit, tot donant compte al Comitè Executiu, part de les seves atribucions al 

Vicesecretari i previ acord del Comitè Executiu, podrà revocar les delegacions que 

li hagués conferit. 

 

 

 

Article 34.- Director Gerent. 

 

1.- El Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, podrà nomenar un 

Director-Gerent, i fixarà les seves condicions contractuals. En atenció a la 

naturalesa de plena confiança del càrrec, el Director-Gerent podrà ésser cessat 

lliurement pel Ple en qualsevol moment, mitjançant decisió que haurà d'adoptar-

se per majoria de vots, bé per pròpia iniciativa, o bé a proposta del Comitè 

Executiu. 

 

2.- Correspondrien, en cas del seu nomenament, al Director-Gerent les funcions 

de gestió dels acords adoptats per la Cambra, de conformitat amb les instruccions 

que rebi, i les de representació del President, en aquells casos que aquest ho 

decideixi, per a la realització d'alguna de les seves funcions executives. 

 

 

Article 35.- Personal al servei de la Cambra. 

 

El personal al servei de la Cambra es regirà per allò que disposa la Llei 14/2002 

de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, Llei 

4/2014, d’1 d’abril , Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç , Indústria , Serveis 

i Navegació i demés disposicions legals i reglamentàries aplicables. Les condicions 

d'ingrés del personal s'establiran pel Comitè Executiu, i el règim 

d'incompatibilitats serà el que estableixi la normativa vigent. 
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CAPITOL VIII.- REGIM ECONOMIC I PRESSUPOSTARI 

 

Article 36.- Règim comptable. 

 

La Cambra portarà la seva comptabilitat d'acord amb el mètode o normes que 

determini l'Administració tutelar. Cada any el Comitè Executiu elaborarà un 

balanç, en el qual es reflectirà la situació patrimonial, econòmica i financera de la 

Corporació. 

 

Article 37.- Gestió econòmica 

 

El seu règim jurídic s'ajustarà a allò que disposa la Llei 14/2002 de les Cambres 

Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, Llei 4/2014, d’1 d’abril , 

Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç , Indústria , Serveis i Navegació, i 

aquelles altres que ho puguin modificar. 

 

La gestió econòmica de la Cambra correspon al Comitè Executiu, el qual té les 

atribucions següents: 

 

1.- Confeccionar els projectes de pressupostos ordinaris anuals i dels 

extraordinaris, i sotmetre'ls a l'aprovació del Ple, així com les seves liquidacions. 

 

2.- Prendre acords en matèria d'ordenació de cobraments i pagaments, i impedir 

sota la seva responsabilitat, qualsevol despesa no pressupostada. 

 

3.- Constituir la reserva especial i determinar la seva materialització en els termes 

legalment establerts. 

 

4.- Establir els serveis a l'empresa que es consideressin convenients, i aprovar les 

seves tarifes. 

 

5.- Determinar les retribucions del personal de la Corporació, de conformitat amb 

el Sr. President. 
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Article 38.- El Tresorer 

 

Correspon al Tresorer custodiar els fons de la Cambra en la forma que disposi el 

Comitè Executiu, intervenir i signar tots els documents de cobraments i 

pagaments i supervisar la comptabilitat de la Corporació. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL IX - DISPOSICIONS FINALS 

 

Article 39.- Tribunal Arbitral 

 

La Cambra en virtut del que preveu la legislació vigent podrà comptar amb un 

Tribunal Arbitral per desenvolupar amb la participació d'altres organismes les 

funcions de mediació i conciliació que li siguin sotmeses. 

 

 

Article 40.- Ús de la llengua. 

 

La llengua pròpia de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida, es el 

català, i, com a tal, serà emprada en l'actuació corporativa, d'acord amb la 

normativa en cada cas vigent. 

 

 

Article 41.- Modificació i interpretació del Reglament. 

 

1.- El present Reglament podrà modificar-se totalment o parcialment pel Ple de la 

Cambra, amb la posterior aprovació del Departament que té atribuïda la tutela 

administrativa. 
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2.- El els casos de dubte en la interpretació d'aquest Reglament, pertocarà al Ple 

de la Cambra l'oportuna interpretació, sense perjudici de les facultats de l'òrgan 

tutelar de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.- El present Reglament de Règim Interior entrarà en vigor en la data en que 

s'aprovi per l'Administració Tutelant. 

 

 

 

 

 

Lleida, juny 2005 

 

 


