REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
CAPITOL I
Naturalesa, Fins i Àmbit de la Cambra.
Article 1é. .- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és
una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les
empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i
Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886. El seu funcionament
s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de
comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de
Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del
Consell General de les Cambres, a les disposicions vigents del reglament
general de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, al
desenvolupament reglamentari de les esmentades lleis i, pel que fa al seu
particular règim, interior, es regeix pel present Reglament. Gaudeix de
personalitat jurídica i capacitat d’actuar per al compliment dels seus fins i
l’exercici de les funcions que té atribuïdes legalment i és també òrgan consultiu
i de col·laboració de les administracions públiques.
Article 2on. .- La Cambra té les atribucions, competència i fins que detalla
l’abans esmentada normativa i per a la realització d’aquests fins, podrà
exercitar les accions, interposar tot tipus de recursos administratius i
jurisdiccionals i correspondre’s amb els Organismes de l’Administració Pública,
així com amb altres organismes, corporacions, entitats, empreses i particulars.
Article 3é. .- La demarcació d’aquesta Cambra compren els antics partits
judicials de Reus, Montblanc, Falset i Gandesa, segons Resolució de la
direcció General de Comerç, Indústria i Treball de data 14 de juny de 1912,
confirmada per Reial Ordre de 16 d’octubre següent i pels Reglaments de 20
de setembre de 1912 i 19 de juliol de 1919, pertanyent per tant a la mateixa, els
municipis següents: l’Aleixar, Alforja, Almoster, l’Arbolí, Argentera, Arnes, Ascó,
Barberà de la Conca, Batea, Bellmunt del Priorat, Benissanet, la Bisbal de
Falset, Blancafort, les Borges del Camp, Bot, Botarell, Cabacés, Cambrils,
Capafonts, Capçanes, Caseres, Castellvell del Camp, Colldejou, Conesa,
Corbera d'Ebre, Cornudella de Montsant, Duesaigües, l’Espluga de Francolí,
Falset, la Fatarella, la Febró, la Figuera, Flix, Forès, Gandesa, Garcia,
Gratallops, els Guiamets, Horta de Sant Joan, el Lloar, Llorac, Margalef, Marçà,
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Maspujols, el Masroig, Miravet, el Molar, Montblanc, Montbrió del Camp, Montral, Mont-roig del Camp, Móra d’Ebre, Móra la Nova, la Morera de Montsant, la
Palma d’Ebre, Passanant, les Piles, el Pinell de Brai, Pira, la Pobla de
Massaluca, Poboleda, Pontils, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, Prat de
Compte, Pratdip, Querol, Reus, Riba-roja d’Ebre, Riudecanyes, Riudecols,
Riudoms, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del
Comtat, La Selva del Camp, Senan, Solivella, Tivissa, la Torre de Fontaubella,
la Torre de l’Espanyol, Torroja del Priorat, Ulldemolins, Vallclara, Vallfogona de
Riucorb, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Vilanova
de Prades, Vilaplana, Vilaverd, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Vilalba dels Arcs,
Vimbodí, Vinebre i Vinyols i Arcs.
Article 4art. .- Són electors de la Cambra les persones naturals i jurídiques,
amb independència de llur nacionalitat, que exerceixen una activitat comercial,
industrial, naviliera i de serveis a la demarcació abans descrita, en els termes
establerts per l’article 6 de la Llei de 3/1993 de l’estat, i que tenen establiments,
delegacions o agències en l’àmbit territorial de la cambra, estant, per l’activitat
corresponent, subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques o a l’impost
que el substitueixi o, no existint aquests tipus d’impostos, pertanyin a altres
registres o censos degut a l’esmentada activitat.

CAPITOL II
Composició
Article 5è. .-Segons el que disposen l’article 7.1 de la llei 3/1993, el Capítol
V de la Llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya i les seves disposicions
concordants, el Ple de la Cambra és composa:
a) 22 membres (2/3 del núm. del total de membres) seran els representants de
totes les empreses pertanyents a les Cambres 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 per al cens electoral a l’annex I d’aquest reglament, de manera que
estiguin representants al Ple els interessos econòmics general 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.
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GRUP 1: INDÚSTRIES EXTRACTIVES NO METÀL·LIQUES, PETROLI,
ENERGIA I AIGUA
Elegeix 3 membres
1. Categoria 1.1: Indústria extractives i de refinació. Energia elèctrica,
gas i aigua.
Elegeix 2 membres
2. Categoria 1.2: Indústria de minerals no metàl·lics
Elegeix 1 membre
GRUP 2: EXTRACCIÓ I PRODUCCIÓ METALLS, PRODUCTES
METÀL·LICS, MAQUINÀRIA I EQUIPS I MATERIAL DE TRANSPORT.
Elegeix 1 membre

GRUP 3: INDÚSTRIA TÈXTIL, CONFECCIÓ, CUIR I CALÇAT, INDÚSTRIES
DEL PAPERA, ARTS GRÀFIQUES I SUPORTS ENREGISTRATS, FUSTA,
SURO I ALTRES MANUFACTURES, INDÚSTRIES QUÍMIQUES, CAUTXÚ I
PLÀSTIC.
Elegeix 1 membre

GRUP 4: INDÚSTRIA D’ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC
Elegeix 1 membres

GRUP 5. CONSTRUCCIÓ
Elegeix 2 membres
1. Categoria 5.1. Construcció i preparació d’obres
Elegeix 1 membres
2. Categoria 5.2. Instal·lacions i acabament d’edificis
Elegeix 1 membre
GRUP6: COMERÇ I REPARACIONS
Elegeix 4 membres
1. Categoria 6.1. Venda i reparació de vehicles a motor
Elegeix 1 membre
2. Categoria 6.2. Comerç a l’engròs i intermediaris
Elegeix 1 membre
3. Categoria 6.3. Comerç al detall
Elegeix 2 membres
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GRUP 7. HOTELERIA
Elegeix 2 membres
1. Categoria 7.1. Serveis d’allotjament
Elegeix 1 membre
2. Categoria 7.2. Serveis de menjar i begudes
Elegeix 1 membre
GRUP 8. TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
Elegeix 1 membre

GRUP
9.
ACTIVITATS
IMMOBILIÀRIES,
LLOGUERS,
EMPRESARIALS, MEDIACIÓ FINANCERA I ASSEGURANCES

SERVEIS

Elegeix 4 membres

1. Categoria 10.1. Activitats Immobiliàries
Elegeix 1 membre
2. Categoria 10.2. Lloguers i altres serveis empresarials
Elegeix 2 membres
3. Categoria 10.3. Mediació financera i assegurances
Elegeix 1 membre
GRUP 10. ALTRES SERVEIS DESTINATS A LA VENDA
Elegeix 3 membres
1. Categoria 11.1 Activitats Sanitàries i de sanejament
Elegeix 1 membre
2. Categoria 11.2. Activitats associatives, recreatives, culturals i
esportives
Elegeix 1 membre
3. Categoria 112.3. Activitats diverses de serveis personals
Elegeix 1 membre
b) 4 membres (10% arrodonit a l’alça dels membres totals del ple ) 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
segons es determinarà a l’article 45 d’aquest reglament.
c) 7 membres (diferència entre núm. total menys els apartats anteriors) seran
representants d’empreses de major aportació voluntària en cada demarcació,
elegides per la resta d’empreses que tinguin la consideració de majors
aportadors d’acord amb una aportació mínima de 1.000 euros i amb el
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compromís de fer efectiva aquesta aportació durant tota la legislatura segons
es determinarà a l’article 45 d’aquest reglament.
Article 6é. .- La Cambra, a més dels 33 membres que el constitueixen el Ple,
podrà tenir fins a dotze Vocals Consultors, amb els drets i obligacions que
s’especifiquen en aquest Reglament de Règim Interior.
Article 7é. .- Els Vocals Consultors hauran de ser elegits preferentment entre
persones que representin empreses de la demarcació de la Cambra o que
tinguin reconegut prestigi en matèries relacionades amb el comerç, la indústria,
la navegació, els serveis o l’economia d’aquell territori competencial.
Article 8é. .- L’elecció de Vocals Consultors s’efectuarà pel Ple després de cada
renovació quadriennal. El càrrec de Vocal consultor tindrà la mateixa vigència
temporal que el Ple que el nomeni.
Les vacants que es produeixin durant el quadrienni, podran cobrir-se en el
primer Ple que es celebri desprès de que es declari la vacant. Els Vocals
Consultors així elegits desenvoluparan el càrrec durant el temps que resti als
que el desenvoluparen anteriorment.
Article 9é. .- Els Vocals Consultors estaran obligats a coadjuvar en les tasques
corporatives, participant en algunes de les Comissions o Ponències consultives
i assistint, amb veu però sense vot, a les sessions del Ple a les que siguin
convocats, podent intervenir en les discussions que aquest Reglament
determina, però no podran desenvolupar els càrrecs del Comitè Executiu o
substituir als membres del mateix en les seves funcions.
Article 10é. .- Es perdrà la qualitat de Vocal Consultor per acord del Ple, per
inassistència reiterada a les sessions plenàries, per pèrdua de les condicions
que es tingueren en compte a l’elegir-lo i per dimissió.
Article 11é. .- La participació d’assessors en les reunions del Ple es limitarà,
exclusivament, a l’examen del tema en atenció al qual foren convocats.
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CAPITOL III
Òrgans Col·legiats i de Govern de la Cambra
Article 12é. .- Són òrgans col·legiats de la Cambra:
a) El Ple.
b) El Comitè Executiu.
c) Les Comissions Consultives i les Ponències.
Article 13é. .- Són òrgans de govern de la Cambra el Ple, el Comitè Executiu i
el President.
El Ple
Article 14é. .- El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra
en el qual tenen representació tots els electors.
Li corresponen les facultats previstes en l’art. 22.8 de la llei de cambres de
Catalunya i, especialment, les següents:
a) La constitució del mateix.
b) L’adopció d’acords relatius a les finalitats legals de representació, promoció
i defensa dels interessos generals de les empreses.
c) Exercir les funcions consultiva i de proposta pròpies de la Cambra.
d) L’aprovació i modificació, en el seu cas, dels programes anuals o
plurianuals d’actuació i gestió corporativa.
e) L’aprovació, en el seu cas, de les memòries d’actuació, de treballs i/o
econòmica de la Cambra.
f) L’adopció d’acords sobre interposició de tota classe de recursos i accions
davant qualsevol jurisdicció, sens perjudici de les facultats reconegudes al
Comitè Executiu i al President en casos d’urgència.
g) L’elaboració i proposta a l’autoritat administrativa competent, del Reglament
de Règim Interior de la Cambra, així com de les seves modificacions.
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h) L’elecció del President i del Comitè Executiu, i la declaració i provisió de
vacants de Vocals d’aquell i de membres, tot això d’acord amb el previst en
la normativa vigent.
i) El nomenament i el cessament dels representants de la Cambra en tota
classe d’organismes i entitats públiques i privades, a proposta del Comitè
Executiu.
j) El nomenament i cessament dels Vocals Consultors, a proposta del Comitè
Executiu.
k) La creació i supressió de Comissions i Ponències de caràcter consultiu i el
nomenament del President i del Vicepresident de cada una d’elles, a
proposta del Comitè Executiu.
l) L’aprovació de projectes de pressupostos ordinaris i extraordinaris i les
seves liquidacions i la fixació de la plantilla.
m) La concessió, a proposta del Comitè Executiu, de les distincions i honors de
la Cambra.
n) El nomenament del personal funcionari, a proposta del Comitè Executiu.
o) L’aprovació dels concerts o de diferents instruments de col·laboració amb
altres cambres o altres organismes.
p) Quines altres facultats puguin correspondre-li en relació amb el seu caràcter
d’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.
Article 15é.- El Ple podrà acordar, a proposta del Comitè Executiu, la delegació
d’alguna o de vàries de les abans esmentades funcions en el President o en el
Comitè Executiu. L’acord de delegació haurà d’establir, en qualsevol cas, el
termini de la mateixa, que no podrà excedir la durada del mandat del Ple.
Article 16é. .- La condició de membre del Ple és única i indelegable.
Conseqüentment cap membre del Ple podrà pertànyer a més d’un dels grups,
categories o subcategories en què es troba dividit el cens electoral, ni podrà
fer-se representar per altra empresa per a l’exercici de la seva funció.
Els membres de la Cambra tenen el dret i l’obligació d’assistir a les sessions,
intervenir en les discussions, votar i demanar, en la forma que determina el
present Reglament, que constin en acta les seves manifestacions.
Article 17é. .- Si una persona jurídica ha estat elegida membre del Ple,
designarà una persona natural per a l’exercici directe de les esmentades
funcions, d’entre les que ostenten càrrecs de més gran representació o
responsabilitat en l’empresa. Aquesta podrà variar la persona que la
representa, per causa justificada, mitjançant comunicació del que ostenti la
representació legal al President de la Cambra.
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El Comitè Executiu
Article 18é. .- El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració
i proposta de la Cambra.
Estarà compost pel President, tres Vicepresidents, primer, segon i tercer, el
Tresorer i cinc Vocals elegits entre Membres del Ple, un dels quals, per
designació del Comitè Executiu, suplirà al Tresorer.
Article 19é. .- Actuarà de Secretari, amb veu consultiva, però sense vot, el de la
corporació. Dels acords del Comitè Executiu són responsables col·legiadament
tots els assistents amb dret a vot, excepte si efectuen les oportunes reserves
que es recolliran en l’acta.
Article 20é. .- Corresponen al Comitè Executiu les facultats previstes en l’article
24 de la llei 14/2002, de cambres de Catalunya, i, especialment, les següents:
a) Realitzar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per a l’exercici i
desenvolupament de les facultats reconegudes legal i reglamentàriament a
la corporació.
b) Executar, en casos d’urgència justificada, les funcions a què es refereixen
els apartats b) i c) de l’article 14é. del present Reglament, donant compte
dels seus acords al Ple en la primera sessió que aquest celebri.
c) Proposar al Ple els programes anuals d’actuació i gestió corporativa i
realitzar i dirigir els ja aprovats, donant compte a aquell del seu compliment.
d) Proposar al Ple l’exercici d’accions i la interposició de recursos davant
qualsevol jurisdicció, així com el seu desistiment.
e) Adoptar tota classe d’acords en matèria de gestió econòmica i adquisició de
bens, dintre dels límits dels pressupostos aprovats pel Ple i l’autoritat
administrativa competent, així com d’actes de disposició, quan els mateixos
fossin previstos en el pressupost o en acords del Ple que els pressuposin.
f) Proposar al Ple l’elaboració i modificació total o parcial del Reglament de
Règim Interior i del Reglament de Personal de la Cambra.
g) Proposar al Ple la creació i constitució de Comissions consultives i
Ponències i designar les empreses o personal que han d’integrar-les.
h) Confeccionar i proposar al Ple l’aprovació dels projectes de pressupostos
ordinaris i extraordinaris, així com de les seves liquidacions.
i) Prendre acords de caràcter general en matèria d’ordenació de cobraments i
pagaments.
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j) Inspeccionar la comptabilitat general i l’auxiliar de cada instal·lació o servei,
així com els procediments i pràctiques per a fer efectius els cobraments i
pagaments, sens perjudici de les facultats atribuïdes al Tresorer.
q) Proposar al Ple quants acords siguin necessaris per a la preparació,
aprovació i execució concerts o instruments de col·laboració amb altres
cambres o altres organismes.
k) Fixar les directrius d’elaboració de les Memòries d’activitats i econòmica de
la corporació. Si aquestes fossin elaborades en règim de concert amb altres
Cambres, s’estarà als termes del concert o a les directrius rebudes de
l’autoritat administrativa competent.
l) Disposar o contractar l’elaboració d’informes i estudis relacionats amb els
fins de la corporació.
m) Adoptar tota classe d’acords en matèria de personal no reservats al Ple.
n) Inspeccionar i tenir cura del normal funcionament dels serveis de la
Corporació.
o) En casos d’extrema urgència, adoptar decisions sobre competències que
corresponen al Ple, donant compte al mateix en la primera sessió que
celebri.
p) Trametre a les Comissions o Ponències, els assumptes que consideri
oportú sotmetre al seu estudi o informe.
q) Designar entre els Vocals, un Tresorer suplent, i establir l’ordre de
substitució, en el seu cas, del President per al supòsit de no poder efectuarla els Vicepresidents.
r) Quantes atribucions no estiguin expressament encomanades a altres
òrgans de la Corporació.
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Comissions Consultives i Ponències
Article 21é. .- Segons l’establert en l’article 12 d’aquest Reglament, la Cambra
tindrà les següents Comissions consultives permanents: Comerç Exterior;
Comerç Interior; Ordenació del Territori i Medi Ambient; Turisme;
Ensenyaments; Llotja de Reus i Indústria i Serveis.
El Ple podrà nomenar, a més, les Comissions permanents i eventuals que jutgi
necessàries per al millor desenvolupament de la tasca de la Cambra,
assenyalant tanmateix la competència que correspongui a cada Comissió.
També podrà nomenar el Ple Ponències per a temes determinats, formades per
persones especialment preparades per a l’estudi de les matèries que se’ls
confiïn.
Article 22é. .- Les Comissions i Ponències son òrgans col·legiats
d’assessorament del Ple i del Comitè Executiu, sense que els seus informes
tinguin caràcter vinculant per als esmentats òrgans de la Cambra.
La designació de les empreses i persones que formen cada Comissió o
Ponència, així com del seu President i Vicepresident, corresponen al Ple a
proposta del Comitè Executiu. En tot cas, el President haurà de ser algun dels
membres del Ple. El Secretari General podrà assistir, amb veu però sense vot,
a les sessions de les Comissions i Ponències.
Poden ser designats per a composar les Comissions, els membres i els Vocals
Consultors i, en qualitat d’Assessors, aquelles persones que, per la seva
experiència com a empresaris o per la seva especial competència, es consideri
que puguin donar una col·laboració útil a les tasques corporatives.
Article 23é. .- Als Presidents de les Comissions i Ponències correspon la
facultat de convocar-les, presidir-les i dirigir i encaminar els debats.
El President de la Comissió actuarà en tot moment d’acord amb les instruccions
que rebi del Comitè Executiu i, en cas d’urgència, del senyor President de la
Cambra.
En absència del President de la Comissió, el substituirà en les seves funcions
el Vicepresident i, si aquest fos igualment absent, un membre del Ple si és
present, o un Vocal Consultor o altre empresari que formi part de la Comissió,
per aquest ordre.
Dintre de l’ordre establert anteriorment tindrà preferència el de més gran edat.
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La Comissió elevarà al Comitè Executiu, a través del President de la Cambra,
els informes que elabori, recollint l’opinió dominant en la mateixa i les
discrepàncies o matisacions diferents que es manifestin en el seu sí.
Article 24é. .- Per a l’organització dels seus treballs, les Comissions podran
servir-se de totes les dades i documents no reservats o de règim interior i
publicacions que hi ha a la Cambra, sol·licitar-los d’altres entitats mitjançant la
Secretaria, i proposar al Comitè Executiu, el nomenament de Ponències,
dividir-se en Subcomissions, o agrupar-se amb altres Comissions per a
informar conjuntament, sempre d’acord amb altres instruccions que rebin del
Comitè Executiu i del President.
A les Comissions i les Ponències els hi seran d’aplicació, en el que no sigui
incompatible amb el seu règim propi, les normes de funcionament del Capítol
IV del present Reglament.

Consell Assessor
Article 25é..- La Cambra tindrà un Consell Assessor, que estarà format per un
màxim de cinquanta persones, la funció del qual, merament consultiva, serà la
d’assessorar als òrgans de govern de la Cambra sempre que aquests ho
considerin necessari. Els informes, recomanacions o suggeriments del Consell
Assessor no tindran caràcter vinculant per als referits òrgans de govern de la
Corporació.
Article 26é..- 1. Integraran el Consell Assessor les persones designades pel
Ple, a proposta del President o del Comitè Executiu, d’entre aquelles que
posseeixin notables coneixements o experiència en les matèries en les quals la
Cambra és competent.
2. Les persones que pertanyin al Consell Assessor deixaran de formar part del
mateix mentre exerceixin càrrecs de membre del Ple o de Vocal Consultor.
3. També formarà part del Consell Assessor el Secretari General.
Article 27é.- El Consell, a convocatòria i sota la presidència del President de la
Cambra, es reunirà, com a mínim, una vegada l’any per tractar d’aquells temes
que determini el Comitè Executiu, a proposta del mateix President.
Article 28é.- El Consell Assessor es renovarà després de cada renovació
quadriennal del Ple de la Cambra.
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CAPITOL IV
Les Sessions
Article 29é. .- El Ple celebrarà, com a mínim, quatre sessions ordinàries a l’any.
Podran celebrar-se a més quantes sessions extraordinàries acordi el Comitè
Executiu o el President o quan ho sol·licitin, per escrit, almenys la quarta part
dels membres que composen la Cambra, amb expressió dels assumptes a
tractar.
En la darrera sessió de l’any, el Ple tenint en compte el disposat en el paràgraf
anterior, assenyalarà amb caràcter orientador les dates de les sessions
ordinàries del mateix Ple i del Comitè Executiu de l’any següent.
Article 30é. .- El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, com a mínim,
una vegada al mes, llevat del mes d’agost, en el dia que es determini, i en
sessió extraordinària sempre que ho acordi el President, o quan ho sol·liciti
almenys un terç dels seus membres.
Article 31é. .- L’assistència a les sessions del Ple i del Comitè Executiu de la
Cambra és obligatòria per als seus membres, no permetent-se delegació.
El Ple podrà acordar, amb l’audiència prèvia de l’interessat, la pèrdua de la
seva condició de membre del plenari o del Comitè Executiu a qui, de forma
injustificada, no assisteixi a les sessions durant tres vegades al llarg d’un any.
Podrà considerar-se pel Ple, a proposta del Comitè Executiu, que constitueixen
falta d’assistència injustificada a les reunions les excuses formulades, sense
fonament convincent, a tres sessions ordinàries consecutives.
En tot cas, es reputarà injustificada la falta d’assistència a quatre de les
sessions ordinàries del Ple o del Comitè Executiu en el llarg d’un any,
qualsevulla que sigui la causa que la motivi.
Per a poder ser tingudes en compte, les excuses hauran de formular-se, amb
expressió de la causa, mitjançant escrit d’excusa adreçat al President de la
Cambra, que es farà constar en l’acta de la sessió.
Article 32é. .- El Ple de la Cambra, per a poder celebrar vàlidament les seves
sessions en primera convocatòria, haurà d’estar constituït, com a mínim, per les
dues terceres parts dels seus components, adoptant els acords per majoria
simple dels assistents.
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Quan en la convocatòria no s’hagués obtingut el nombre d’assistents
assenyalat en el paràgraf anterior, el Ple podrà quedar constituït, en segona
convocatòria, mitja hora més tard de la prevista per a la seva celebració,
sempre que assisteixin a la mateixa la meitat més un dels seus components.
En aquest cas, per a què els acords siguin vàlids, hauran d’adoptar-se amb el
vot favorable dels dos terços dels assistents.
El Comitè Executiu, per a poder celebrar vàlidament les seves sessions, haurà
d’estar constituït com a mínim per la meitat més un dels seus components amb
dret a vot. Els acords del Comitè Executiu podran ser adoptats per majoria
simple dels assistents.
Malgrat això, quedaran vàlidament constituïts tant el Ple com el Comitè
Executiu i podran tractar els temes que proposi la Presidència o que els reunits
decideixin quan, encara sense haver-se efectuat convocatòria, es trobin reunits
tots els seus Membres i així ho acordin per unanimitat.
Article 33é. .- Les sessions del Ple i del Comitè Executiu seran convocades
com a mínim amb quaranta-vuit hores d’antelació, amb l’excepció dels casos
d’extrema urgència justificada.
L’ordre del dia es fixarà pel President, amb expressió dels informes, propostes i
assumptes que tinguin que debatre’s o notificar-se. Necessàriament hauran
d’incloure’s en l’ordre del dia els assumptes que sol·licitin un nombre de
Membres que representi el 20% dels que constitueixen de fet el Ple o el 30%
del Comitè Executiu, sempre que ho sol·licitin per escrit 5 dies hàbils abans de
la convocatòria.
Presidirà la sessió el President de la Cambra i, en la seva absència, qui
legalment tingui de substituir-lo d’acord amb l’establert en l’article 41é. d’aquest
Reglament, actuant com a Secretari el Secretari General de la corporació o el
seu substitut reglamentari.
Article 34é. .- En iniciar-se les sessions del Ple i del Comitè Executiu, es donarà
compte de les excuses rebudes i en funció de les respectives exigències de
quòrum de cada òrgan, es determinarà si aquest pot o no constituir-se
vàlidament. En cas negatiu, la sessió no podrà celebrar-se, lliurant-se diligència
pel Secretari en els llibres d’actes, en la que es farà constar la relació nominal
dels assistents i dels excusats, així com la circumstància de no haver-se pogut
celebrar la sessió corresponent per manca de quòrum.
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Article 35é. .- Les sessions del Ple i del Comitè Executiu, una vegada es doni
l’oportú quòrum de constitució, s’iniciaran amb l’aprovació, si s’ escau, de l’acta
de la sessió anterior. Una vegada aprovada o introduïdes les correccions que
proposin els interessats i s’acceptin, la Presidència donarà compte de les
gestions realitzades en compliment dels acords anteriors.
Després es procedirà a l’examen i deliberació dels assumptes que figurin en
l’ordre del dia, per a cadascun dels quals el President obrirà el torn
d’intervencions. Tindran dret a participar tots els membres, per l’ordre en què
ho haguessin sol·licitat, podent el President limitar a una sola les intervencions
de cada Membre per a cada assumpte per no allargar els debats, tret del
supòsit d’al·lusions personals.
Finalment els membres i els vocals consultors, podran formular els precs,
preguntes i observacions que estimin oportú, sempre que els haguessin
anunciat a la Presidència abans d’iniciar-se la sessió.
El president resumirà les intervencions que motivi cada assumpte i proposarà al
Ple l’acord que procedeixi, sotmetent-lo, si s’escau, a la corresponent votació.
Les votacions del Ple s’efectuaran públicament o en secret per papereta,
sempre que el President ho consideri oportú o quan ho sol·licitin un nombre de
membres igual o superior a set.
Els membres podran sol·licitar que consti en acta el seu vot contrari a un acord
adoptat, la seva abstenció, o el sentit i les motivacions del seu vot. Igualment
poden demanar que consti en l’acta un resum de les seves respectives
intervencions o la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta. En
aquest últim cas hauran d’aportar en l’acte o en el termini que estableixi el
President, abans de finalitzar la sessió, el text literal que demanen que
s’incorpori a l’acta de la reunió.
Article 36é. .- El President, tenint en compte la importància dels dictàmens, el
nombre de membres i vocals presents, l’absència dels que constitueixin la
Comissió corresponent o dels que tinguin més gran interès en la discussió
d’aquells o qualsevol altre circumstància, podrà acordar que restin sobre la
taula temes inclosos en l’ordre del dia de la sessió o la decisió sobre
assumptes sotmesos a acord. Igual decisió haurà de prendre’s en el cas de que
ho demanin set membres de la Cambra o tres membres del Comitè Executiu,
en el cas d’aquest òrgan de govern.
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Els dictàmens, temes i acords que es deixin en aquesta situació per a més gran
il·lustració i preparació, seran els primers que hauran de ser objecte de
discussió i deliberació en la immediata reunió de la Cambra.
Article 37é. .- De les sessions del Ple i del Comitè Executiu es redactaran les
corresponents actes, que seran signades pel President i pel Secretari General.
Article 38é. .- La representació de l’òrgan tutelar de les cambres catalanes,
d’acord amb el que estableix la llei 14/2002 de la Generalitat, serà convocat a
totes les reunions dels òrgans de govern de la Cambra, gaudint de la facultat
d’intervenir amb veu i sense vot en llurs deliberacions.
CAPITOL V
Òrgans de govern i càrrecs unipersonals
Article 39é. .- Segons l’establert en l’anterior article 18é., la Cambra tindrà un
President, un Vicepresident 1er., un Vicepresident 2on., un Tresorer, i un
Secretari General permanent, amb veu consultiva però sense vot, tots el quals
formen part del Comitè Executiu.
Article 40é. .- El President de la Cambra juntament amb les atribucions que li
confereixen els textos legals, té les següents:
a) Presidir el Ple, el Comitè Executiu i qualsevol Comissió, Ponència, servei o
reunió que es celebri en la Cambra.
b) Convocar les reunions dels altres òrgans de govern col·legiats de la
corporació i dirigir i encaminar les discussions, donant la paraula als
membres que la sol·licitin pel temps que el bon ordre de la sessió ho
requereixi.
c) Signar la correspondència oficial de la corporació, llevat el cas de delegació
expressa d’aquesta facultat.
d) Visar les actes i les certificacions que dels acords es tinguin de lliurar.
e) Tenir cura de l’execució i exacte compliment dels acords dels òrgans de
govern de la corporació, donant amb aquesta finalitat les directrius, ordres i
instruccions que cregui oportunes, àdhuc en el cas de les incidències que
es suscitin en executar els acords i exercir les concretes funcions
d’inspecció dels serveis atribuïdes al Comitè Executiu per la normativa
vigent.
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f) En els casos i en la forma previstos en els Reglaments de Personal de la
Cambra, aplicar les mesures disciplinàries que consideri oportunes.
g) Distribuir els treballs entre les diverses Comissions i Ponències i aprovar
l’ordre del dia de les mateixes, quan no pugui fer-ho el Comitè Executiu o
aquest li ho delegui expressament.
h) Sens perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de govern, dictar
quantes resolucions estimi necessàries o avantatjoses per a la bona marxa
de la corporació i, per suposat, respecte dels assumptes i comunicacions
sotmesos a estudi de les Comissions, així com en els assumptes d’extrema
urgència, donant compte al Comitè Executiu en la primera sessió que
aquest celebri.
Article 41é. .- En els supòsits de vacant, absència, suspensió o malaltia
inhabilitant del President, el substituiran en les seves funcions els
Vicepresidents 1er. i 2on. per aquest mateix ordre i, no essent possible,
assumiran la presidència els vocals del Comitè Executiu per ordre més gran
edat a menys gran edat. En cap cas podrà assumir la presidència el Tresorer,
titular o suplent, si actuessin a la vegada en els esmentats càrrecs.
Article 42é. .- El Tresorer tindrà cura de què els fons de la Cambra es trobin
degudament custodiats bé mitjançant dipòsits en comptes corrents o d’estalvi,
amb retenció de les quantitats que es considerin precises per a atendre a les
despeses normals del pressupost, que es conservaran en la caixa de la
corporació sota la seva inspecció i arqueig i amb la intervenció i responsabilitat
del Secretari General.
Article 43é. .- Per al càrrec de Tresorer es designarà el suplent respectiu, entre
els vocals i per acord del Comitè Executiu de la Cambra.
Article 44è. .- La Cambra tindrà un Secretari General permanent retribuït,
llicenciat en dret, amb veu consultiva, però sense vot, nomenat lliurement pel
Ple de la corporació mitjançant l’oportuna convocatòria pública, quines bases i
condicions hauran de ser aprovades per l’òrgan tutelar. Tant l’acord de
nomenament com el de cessament han d’esser adoptats en forma motivada per
la meitat més un dels membres del Ple. El Secretari o Secretària General podrà
ser destituït només per ineptitud per l’exercici del seu càrrec o falta greu
comesa en l’exercici de les seves funcions, previ expedient iniciat per acord
raonat del Ple de la Cambra, en sessió especialment convocada a l’efecte.
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El Secretari General, juntament amb les funcions que li atribueix l’article 30 de
la llei 14/2002 de la Generalitat i altres que li assignin els òrgans de govern,
assistirà com a tal a les sessions dels òrgans de la Cambra; gestionarà la
realització dels seus acords de conformitat amb les instruccions que rebi;
ostentarà la representació del President quan aquest així ho determini i es tracti
de facultats merament executives; serà Cap del personal retribuït i Director de
tots els serveis de la Cambra, de quin funcionament és responsable davant el
Ple, i vetllarà, amb independència de criteri, pel compliment de les disposicions
legals i per la legalitat dels acords dels òrgans de govern, havent de fer, quan
sigui procedent, les advertències pertinents en aquest sentit, deixant constància
de les mateixes en les actes, els informes i documents corresponents.
CAPITOL VI
Elecció dels membres del Ple, del President i dels altres membres del
Comitè Executiu
Article 45è.- 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:
1. Cens
Formaran part del cens les empreses que aportin de manera voluntària
la quantitat mínima de 1.000 € i es comprometin a mantenir l’aportació
per tota la legislatura.
2. Presentació de candidatures
Les candidatures es presentaran davant la Secretaria General de la
Cambra 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.
3. Exposició i al·legacions
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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.
4. 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.
Els candidats seran proclamats electes en el supòsit de que hi hagi igual
o menor número de candidats que llocs a cobrir.
Tindran preferència per a ocupar els llocs reservats a empreses de
major aportació les integrants del cens per ordre decreixent segons la
quota voluntària aportada.
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.
5. Vacants
En el supòsit que del procés electoral en resultin vacants o que aquestes
es 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 i respectant l’ordre
de preferència per quantia de l’aportació previst a l’apartat anterior.

Article 46è.- Per l’elecció del President i dels altres membres del Comitè
Executiu es seguirà la següent formalitat.
1. Constituït el Ple, es procedirà, per votació nominal i secreta, a l’elecció, entre
els membres que hagin pres possessió del seu càrrec, del president/a i dels
altres membres del Comitè Executiu. A aquests efectes es formarà la mesa
electoral, la qual estarà composta pels dos membres de més i menys edat,
respectivament, del Ple i pel representant de l’òrgan tutelar, que actuarà com a
president/a. El secretari/ària de la Cambra, o qui el substitueixi, actuarà com a
secretari/ària de la mesa.
2. Una vegada constituïda la mesa electoral, s’iniciarà el torn de proposta de
candidats sobre els quals ha de recaure la votació. En primer lloc, se celebrarà
l’elecció de president/a i, després, la dels altres càrrecs del Comitè Executiu,
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per aquest ordre : vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, tresorer/a i
vocals.
En el cas que només hi hagi un candidat per a cada un dels càrrecs del Comitè
Executiu, es farà una única votació per a tot el Comitè Executiu.
3. La mesa electoral realitzarà
immediatament del resultat al Ple.

seguidament

l’escrutini

i

informarà

4. A continuació, se n’estendrà l’acta corresponent, en la qual es faran constar
les incidències de l’acte electoral, el resultat de la votació i les reclamacions
formulades.
5. El president/a i els altres membres del Comitè Executiu prendran possessió
de llurs respectius càrrecs en la mateixa sessió constitutiva.
6. El president/a i els altres membres del Comitè Executiu exerciran els seus
càrrecs durant quatre anys, i poden ser reelegits indefinidament, llevat del
president/a, que només podrà ésser reelegit fins a un màxim de dos mandats
consecutius. En aquest punt s’ha de contemplar l’excepció que descriu la
Disposició transitòria del DECRET LLEI 3/2017, de 27 de juny, de mesures
urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de
govern que determina que les persones que a l'entrada en vigor d'aquest
Decret llei hagin exercit el càrrec de president o presidenta durant dos mandats
consecutius, podran ser reelegides només per un tercer mandat consecutiu.
7. Les disposicions contingudes en aquest article s’entenen sense perjudici de
la normativa electoral cameral vigent.
CAPITOL VII
Règim Econòmic
Article 47é. .- Constituiran els recursos de la Cambra, juntament amb el recurs
corporatiu sobre la tributació per al Tresor a què estan subjectes les persones
naturals o jurídiques integrades en la mateixa, les quotes voluntàries dels socis
cooperadors, les rendes, dividends i interessos, els ingressos per serveis,
operacions de crèdit, donatius, herències, llegats i les subvencions, i qualsevol
altre recurs que li sigui atribuït de conformitat amb l’ordenament jurídic.
Article 48é. .- Els ingressos de la Cambra tant si provenen del recurs
permanent com si tenen altre origen, estaran exclusivament destinats al
compliment dels fins corporatius, de conformitat amb la seva legislació
reguladora.
Article 49é. .- La gestió econòmica de la Cambra correspon al Comitè Executiu,
que tindrà les següents atribucions:
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1ª.- Confeccionar el projecte de pressupost ordinari de la Cambra, d’acord amb
l’establert en l’article 44 de la llei 14/2002 de la Generalitat, i sotmetre’l a
l’aprovació del Ple mitjançant proposta que formularà amb l’antelació suficient
per a la presentació d’aquest pressupost dintre del termini que s’estableixi en
els reglaments.
2ª.- Sotmetre a l’aprovació del Ple, juntament amb el projecte de pressupost
ordinari, la plantilla dels funcionaris permanents de la corporació i els altres
documents que siguin requerits de presentar a l’òrgan tutelar juntament amb els
pressupostos, d’acord amb la normativa reguladora.
3ª.- Confeccionar i sotmetre a l’aprovació del Ple, la liquidació dels comptes de
l’exercici precedent, amb l’antelació suficient per a la presentació d’aquest
pressupost dintre del termini que s’estableixi en els reglaments.
4ª.- Confeccionar els projectes de pressupostos extraordinaris per a la
realització d’obres i serveis no previstos en el pressupost en el pressupost
ordinari i proposar al Ple l’aprovació d’aquests projectes.
5ª.- Confeccionar i sotmetre a l’aprovació del Ple la liquidació dels
pressupostos extraordinaris.
6ª.- Intervenir, sota la seva responsabilitat, en tot el que faci referència a la
liquidació, cobrament voluntari i executiu, devolució, suspensió del cobrament
per donar-se reclamació davant l’Administració Tributària o davant els
Tribunals, declaració de fallida, interrupció de prescripció dels comptes del
recurs permanent i dels restants ingressos corporatius, així com del seu
repartiment amb altres Cambres.
7ª.- Intervenir o resoldre en tot el relatiu a l’adquisició, ampliació, conservació,
reparació i venda dels immobles de la Cambra, així com de la maquinària,
mobiliari i material necessaris per a la prestació dels serveis corporatius, o
proposant al Ple els acords pertinents, amb excepció de què aquest li hagués
delegat la facultat d’adoptar-los totalment o en determinats supòsits, i sempre
sens perjudici de què en els actes i contractes a què tot això doni lloc, la
Cambra estigui representada pel seu President.
8ª.- Prendre acords en matèria d’ordenació de cobraments i pagaments,
impedint sota la seva responsabilitat, qualsevol despesa que no es trobi dintre
dels límits del pressupostat, i tenint cura de que les subvencions o donacions
directament relacionades amb els fins corporatius, no ultrapassin globalment
els límits establerts legalment que comporten autorització expressa de l’òrgan
tutelar.
9ª.- Determinar la creació i materialització, en el seu cas, de fons de reserva
voluntaris.
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10ª.- Inspeccionar la comptabilitat general i l’auxiliar de cada instal·lació o
servei, així com la mecànica de cobraments i pagaments, sens perjudici de les
facultats privativament atribuïdes al Tresorer.
11ª.- Contractar personal a temps parcial a petició del Secretari General i dintre
de les quantitats consignades en les partides corresponents.
12ª.- Determinar el sous base i els incentius i complements del personal
funcionari, dintre dels marges que permeten la normativa i els convenis vigents.
Article 50é. .- Els pressupostos de la Cambra es formalitzaran per a les
despeses generals i per als serveis i obres que es donin, administrin,
directament o per gestió autònoma, tot de conformitat amb les instruccions i, en
el seu cas, als pressupostos tipus que assenyali l’autoritat administrativa
competent.
Article 51é. .- En cada reunió del Comitè Executiu, s’aprovaran les
corresponents propostes de pagaments que signaran, com a testimoni de
conformitat de l’òrgan de govern, el President, el Tresorer o el seu suplent i el
Secretari General
Article 52é. .- Per a la disposició de fons, serà precisa la firma, d’una banda, del
President o Vicepresident primer i del Tresorer o Tresorer suplent i, de l’altra,
del Secretari General o de la Cap d’Administració habilitada a l’efecte pel
Comitè Executiu.
Article 53é. .- La Cambra portarà la seva comptabilitat d’acord amb el sistema
que estableixi l’òrgan tutelar, registrant-se en els llibres diaris d’ingressos i
despeses els corresponents manaments i en els generals de cobraments i
despeses l’aplicació dels mateixos a les respectives partides del Pressupost.
Article 54é. .- A part dels arqueigs que estimin oportuns, el President que dona
ordre dels pagaments i el Tresorer sotmetran trimestralment al Comitè Executiu
un balanç de tresoreria amb el moviment de fons dels diferents Pressupostos i
anualment formularan el Balanç de la situació econòmica i financera de la
corporació.
Article 55é. .- El recurs corporatiu es girarà sobre les quotes al Tresor de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques o figura impositiva que el substitueixi i
també sobre les de beneficis empresarials en l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats, tant les ingressades al Tresor
provisionalment com les satisfetes al mateix en virtut de liquidació definitiva.
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Article 56é. .- Transcorregut el període voluntari de cobrament de les quantitats
liquidades pel recurs corporatiu sobre les quotes que s’esmenten en l’article
anterior, la Cambra utilitzarà el procediment d’exacció per la via de
constrenyiment administratiu per a fer-les efectives, de conformitat amb les lleis
reguladores de les cambres de comerç i amb el Reglament General de
Recaptació.

CAPITOL VIII
Secretaria General i personal
Article 57é. .- El Secretari General de la Cambra desenvoluparà les funcions
que li corresponen d’acord amb l’article 30 de la llei 14/2002 de la Generalitat i
les altres disposicions vigents, i actuarà com a tal en les sessions del Ple,
Comitè Executiu, Comissions, Ponències i demés reunions de caire corporatiu.
Correspondran tanmateix al Secretari General la redacció i firma, amb el
President, de les actes i de la correspondència oficial; l’expedició de
certificacions; donar fe dels acords corporatius; custodiar el segell i l’arxiu de la
Corporació i portar el registre de firmes.
Per a l’acompliment del deure d’advertència legal, el Secretari General podrà
sol·licitar els informes i assessoraments que cregui pertinents.
El Secretari General, en la seva condició de Cap del Personal retribuït i Director
dels Serveis, és responsable de l’organització dels mateixos i a tal efecte
podrà, donant compte al Comitè Executiu, designar els funcionaris que hauran
de ser adscrits a cada càrrec o als Cap de Departament sense altres limitacions
que el respecte de les tasques que corresponen a les categories professionals,
de caràcter tècnic, administratiu i subaltern.
La Cambra podrà tenir un Secretari General adjunt, quin nomenament
correspondrà al Ple.
En la seva qualitat d’adjunt a la secretaria, tindrà com a funció específica la
col·laboració permanent en les tasques d’aquella i dels serveis, portant a terme
també els treballs que el Secretari General li encomani.
El Secretari General, sens perjudici de la seva responsabilitat personal, podrà
delegar per escrit, donant compte al Comitè Executiu, part de les seves
funcions al Secretari General adjunt, o als funcionaris adscrits als serveis. De la
mateixa manera podrà revocar, en qualsevol moment, les delegacions que
hagués conferit.
En els supòsits d’absència o malaltia del Secretari General, el substituirà en les
seves funcions el Secretari General adjunt i a manca d’ell, el funcionari que
designi el Comitè Executiu, a proposta del Secretari.
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Article 58é. .- La Cambra tindrà el personal tècnic, administratiu i subaltern o de
serveis que sigui necessari per al compliment dels seus fins, dintre de les seves
possibilitats pressupostàries. A tal efecte anualment fixarà la corresponent
plantilla.
L’ingrés del personal s’efectuarà mitjançant concurs selectiu, fixant-se pel
Comitè Executiu les condicions dels concursos respectius.
En igualtat de condicions tindran preferència per a ocupar les vacants dels
diferents grups els empleats de la Cambra enquadrats en els demés, sempre
que reuneixin les condicions mínimes.
El Secretari General, d’acord amb el Presidents de les Comissions i donant
compte al Comitè Executiu, designarà a les persones que en qualitat
d’Assessors col·laboraran en els treballs de les diferents Comissions i
Ponències i que redactaran i firmaran els oportuns informes a elevar al Comitè
Executiu.
Únicament tindran la condició de funcionaris de les Cambres els que figuren en
la plantilla de la Corporació com a conseqüència de nomenament del Ple, una
vegada superat el concurs selectiu i el període de pràctiques. A aquest
personal li serà d’aplicació el que estableix la disposició transitòria 5 de la llei
14/2002, de cambres de la Generalitat.
En el cas del personal contractat laboral s’estarà als termes del contracte i a la
normativa vigent amb caràcter general o convencional. El règim
d’incompatibilitats, si fos d’aplicació, serà el que estableixi la normativa vigent.
Correspon al Comitè Executiu, previ informe del Secretari General i amb
respecte a la normativa aplicable, l’adopció d’acords sobre remuneracions,
incentius i complements del personal de la Cambra.
El personal de plantilla es regirà pel Reglament dels Secretaris General i del
personal que dicti, en el seu cas, l’autoritat administrativa competent i pel
Reglament de personal aprovat pel Ple.
El règim de previsió dels empleats s’efectuarà, com a mínim, mitjançant la seva
filiació al règim general de la Seguretat Social.

CAPITOL IX
Disposicions Generals
Article 59é. .- Després de cada reconstitució quadriennal del Ple, es renovaran
els representants de la Cambra en altres organismes o entitats.
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Els representants de la Cambra o del seu President en altres entitats estan
obligats a informar oportunament de les activitats d’aquelles al Comitè Executiu
i al President, en el seu cas, donar trasllat de la documentació i de les actes,
reclamar les instruccions pertinents i complimentar les indicacions que d’aquells
òrgans rebin.
Article 60é. .- La Cambra, per acord del Ple i amb comunicació prèvia a l’òrgan
tutelar, podrà crear i suprimir delegacions o delegats i oficines, a la seva
demarcació o a l’estranger, quan les necessitats corporatives ho aconsellin.
L’estructura, atribucions i funcionament d’aquestes delegacions o oficines seran
establertes pel Ple en el seu acord de creació.
Article 61é.- La llengua pròpia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Reus és el català i, com a tal, serà emprada en l’actuació
corporativa, d’acord amb la normativa en cada cas vigent.
Article 62é.- La Llotja de Reus i el seu Mercat en Origen de productes
agropecuaris són els continuadors d’una institució multisecular i es configuren
com un servei administratiu més de la Cambra, als que presta la seva
personalitat jurídica. Creats a l’empara de la legislació que reconeix aquesta
facultat a les cambres de comerç, es regeixen, en el seu funcionament, pels
seus propis òrgans de decisió i per la seva pròpia normativa quina promulgació
o modificació, en qualsevol cas, ha de ser ratificada pels òrgans de govern de
la Cambra.
Article 63é. .- La Cambra complirà les funcions arbitrals i de mediació que li
siguin sotmeses, en virtut d’allò que preveu la legislació vigent, mitjançant els
oportuns tribunals i organismes que, com a continuació dels ja existents en el
passat, seran impulsats des de la corporació i es regularan per la seva pròpia
normativa, aprovada per l’òrgan competent de la Cambra.
Article 64é. .- El present Reglament podrà ser modificat total o parcialment en
sessió convocada a l’efecte. La proposta de modificació serà sotmesa a l’òrgan
tutelar de les cambres catalanes per a la seva aprovació.
En els supòsits de dubte en la interpretació del present Reglament,
correspondrà al Ple l’oportuna decisió, sens perjudici de les facultats que
reconeix a l’òrgan tutelar la normativa vigent.
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