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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present document s’elabora en compliment el que es disposa la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
El seu article 3.1. a) inclou, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, les Corporacions de 
Dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques. 
 
Concretament la Cambra de Comerç de Tortosa és cridada a desenvolupar i facilitar la 
informació que es troba subjecte en allò que afecta a l’exercici de llurs funcions públiques 
i és el que dóna resposta el present document que es difon a través del web de la pròpia 
Cambra, donant compliment a l’article 5.1 de la Llei 19/2014, que assenyala: “1. Els 
subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries per a facilitar a les persones el 
coneixement de la informació pública. La informació subjecta al règim de 
transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs web dels 
subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable”. 
 
Per a complementar la informació podeu accedir a la nostra  web: 
http://www.cambratortosa.com 
 
2. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA 
 
2.1.- Naturalesa jurídica i finalitats de la Cambra. 
 
La Cambra oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Tortosa, fundada el 8 de març de 
1908, és una Corporació de Dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar 
per al compliment dels seus fins, i es configura com un òrgans consultiu i de col·laboració 
de les administracions públiques, i que té com a finalitat la representació, promoció i 
defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i els serveis, així com la 
prestació de serveis a les empreses. 
 
La demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Tortosa comprèn les comarques del 
Baix Ebre i Montsià i dues poblacions de Ribera d’Ebre: Rasquera i Ginestar. 
 
Totes les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats comercials, 
industrials o de serveis en l’àmbit territorial de la demarcació formen part, per llei, de la 
Cambra, sense que aquesta adscripció obligatòria suposi cap tipus de càrrega 
administrativa o econòmica. 
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- Interrelació amb altres Cambres. 
 
La Cambra de Comerç de Tortosa participa en la composició del Ple del Consell 
General de Cambres de Catalunya, Corporació de Dret públic on hi estan 
representades totes les Cambres de comerç catalanes. 
 
La Llei 4/2014 va suposar la creació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d’Espanya, en els òrgans de representació i govern de la qual no hi 
participa la Cambra de Comerç de Tortosa. 
 
2.2.- Normativa reguladora 
 
La normativa que regula a les Cambres és la següent: 
 

• Llei 4/2014, de 1 d’abril, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, 
Serveis i navegació (Estatal). 

• Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. (Parlament de 
Catalunya), en tot allò que no ha estat desplaçada per la Llei 4/2014, d’1 d’abril. 

• L’Ordre de 15 de desembre de 2000, per la qual s’aproven les normes de gestió 
econòmica i financera de les Cambres oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya, en tot allò no modificat per l’anterior normativa. 

• Reglament de Règim Interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis 
de Tortosa, aprovat pel Ple de 22 de juliol de 2009. Aquest Reglament  està 
pendent d’adaptació a la nova normativa bàsica a l’espera del desplegament de la 
llei catalana. Advertència 

 
També hi ha normativa que se li aplica en l’àmbit de transparència com és: 
 

- Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern  

- Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (en endavant, Llei 19/2014), publicada al DOGC 
el 31.12.2014. 

 
Cal indicar que en el moment d’elaborar aquest document les Cambres de Comerç de 
Catalunya es troben pendents de la tramitació de la Llei Catalana de Cambres de Comerç 
que desenvolupi la Llei estatal promulgada l’any 2014, i que permeti igualment modificar 
el Reglament de Règim interior. 
 
Es deixa indicat a continuació l’enllaç a la pàgina web on es troba la normativa 
referenciada: http://www.cambratortosa.com 
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2.3.- Relacions institucionals. 
 
- Tutela i fiscalització 
 
Les Cambres de Comerç es troben sotmeses a la tutela de les Administracions 
Públiques, funció que comprèn: a) l’exercici de la potestat d’aprovació, fiscalització dels 
pressupostos i comptes anuals, i de les funcions públic-administratives que puguin dur a 
terme; b) l’autorització de la participació de la Cambra en la creació o participació en 
altres persones jurídiques; i c) L’autorització de les adquisicions o alienacions de béns 
immobles. Així mateix, aquesta tutela s’estén als supòsits de suspensió i/o dissolució 
previstos per les lleis. 
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya actua com a òrgan 
tutelar de la Cambra de Comerç de Tortosa, se’ns perjudici de la Tutela que igualment 
exerceix l’Administració General de l’Estat en relació a les activitats d’interès general 
relatives al comerç exterior. 
 
En l’àmbit econòmic i en relació als fons públics, la Cambra de Comerç de Tortosa és 
troba sotmesa a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (Article 35 de 
la Llei 4/2014). 
 
2.4.- Funcions. 
 
- Funcions públic-administratives. 
 
1. Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació tindran les següents 
funcions de caràcter públic-administratiu: 
 
a) Expedir certificats d'origen i altres certificacions relacionades amb el tràfic mercantil, 
nacional i internacional, en els supòsits previstos en la normativa vigent. 
b) Recopilar els costums i usos mercantils, així com les pràctiques i usos dels negocis i 
emetre certificacions sobre la seva existència. 
c) Ser òrgan d'assessorament de les Administracions Públiques, en els termes que les 
mateixes estableixin, per al desenvolupament del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació. 
d) Desenvolupar activitats de suport i estímul al comerç exterior. 
e) Participar amb les administracions competents en l'organització de la formació pràctica 
en els centres de treball inclosa en els ensenyaments de Formació Professional i en les 
accions i iniciatives formatives de la Formació Professional Dual, especialment en la 
selecció i validació de centres de treball i empreses, en la designació i formació de tutors 
dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació, sense perjudici 
de les funcions que puguin atribuir-se a les organitzacions empresarials en aquest àmbit. 
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f) Tramitar, en els casos en què així siguin requerides per l'Administració General de 
l'Estat, els programes públics d'ajudes a les empreses en els termes en què s'estableixin 
en cada cas, així com gestionar els serveis públics relacionats amb les mateixes quan la 
seva gestió li correspongui a l'Administració de l'Estat. 
g) Gestionar, en els termes de l'article 8 d'aquesta Llei, un cens públic de totes les 
empreses, així com dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la seva 
demarcació. 
h) Actuar de finestretes úniques empresarials, quan siguin requerides per a això per les 
Administracions Públiques competents. 
i) Col·laborar amb les Administracions Públiques en la simplificació administrativa dels 
procediments per a l'inici i desenvolupament d'activitats econòmiques i empresarials, així 
com en la millora de la regulació econòmic-empresarial. 
j) Impulsar actuacions dirigides a l'increment de la competitivitat de les petites i mitjanes 
empreses, i fomentar la innovació i transferència tecnològiques a les empreses. 
k) Impulsar i col·laborar amb les Administracions Públiques en la implantació de 
l'economia digital de les empreses. 
l) En cas que l'autoritat de gestió dels Fons de la Unió Europea ho consideri procedent, 
les Cambres podran participar en la gestió de Fons de la Unió Europea dirigits a la millora 
de la competitivitat en les empreses. 
 
2. També correspondrà a les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
desenvolupar les funcions públic-administratives que s'enumeren a continuació, en la 
forma i amb l'extensió que es determini, si escau, per les Comunitats Autònomes. 
 
a) Proposar a les Administracions Públiques quantes reformes o mesures considerin 
necessàries o convenients per al foment del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació. 
b) Col·laborar en l'elaboració, desenvolupament, execució i seguiment dels plans que es 
dissenyin per a l'increment de la competitivitat del comerç, la indústria, els serveis i la 
navegació. 
c) Col·laborar amb les Administracions Públiques com a òrgans de suport i 
assessorament per a la creació d'empreses. 
d) Col·laborar amb les Administracions Públiques mitjançant la realització d'actuacions 
materials per a la comprovació del compliment dels requisits legals i verificació 
d'establiments mercantils i industrials complint amb l'establert en la normativa general i 
sectorial vigent. 
e) Elaborar les estadístiques, enquestes d'avaluació i estudis que consideri necessaris 
per a l'exercici de les seves competències. 
f) Promoure i cooperar en l'organització de fires i exposicions. 
g) Col·laborar als programes de formació establerts per centres docents públics o privats 
i, si escau, per les Administracions Públiques competents. 
h) Informar dels projectes de normes emanats de les Comunitats Autònomes que afectin 
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directament als interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la navegació, 
en els casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic determini. 
i) Tramitar els programes públics d'ajudes a les empreses en els termes que s’estableixin 
en cada cas, així com gestionar serveis públics relacionats amb l e s mateixes, quan la 
seva gestió correspongui a l’administració autonòmica. 
j) Col·laborar amb l ’administració competent informant els estudis, treballs i accions que 
es realitzin per a la promoció del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. 
k) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i col·laboració amb les 
Administracions Públiques competents. 
l) Col·laborar amb les administracions competents per facilitar informació i orientació 
sobre el procediment d'avaluació i acreditació per al reconeixement de les competències 
professionals adquirides per experiència laboral, així com en l'aportació d'instal·lacions i 
serveis per a la realització d'algunes fases del procediment, quan aquestes 
administracions ho estableixin. 
m) Les Cambres de Comerç també podran desenvolupar qualsevol altra funció que les 
Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seves competències, considerin necessàries. 
 
3. Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació podran dur a terme 
altres activitats, que tindran caràcter privat i es prestaran en règim de lliure 
competència, que contribueixin a la defensa, suport o foment del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació, o que siguin d'utilitat per al desenvolupament de les indicades 
finalitats i, especialment, establir serveis d'informació i assessorament empresarial. Així 
mateix, podran difondre i impartir formació en relació amb l'organització i gestió de 
l'empresa; prestar serveis de certificació i homologació de les empreses i crear, gestionar 
i administrar borses de franquícia, de subproductes, de subcontractació i de residus, així 
com llotges de contractació, complint els requisits exigits en la normativa sectorial vigent 
per a l'exercici d’aquestes activitats. 
 
També podran exercir activitats de mediació, així com d'arbitratge mercantil, nacional i 
internacional, de conformitat amb l'establert en la legislació vigent. 
 
4. Per l'adequat desenvolupament de les seves funcions, i prèvia autorització de 
l'administració tutelar, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 
podran promoure o participar en tota classe d'associacions, fundacions i societats civils o 
mercantils, així com celebrar els oportuns convenis de col·laboració. L'administració 
tutelar determinarà els mecanismes de seguiment corresponents. 
 
5. L'autorització al fet que fa referència l'apartat anterior no implicarà, en cap cas, 
l'assumpció de responsabilitat alguna, ni principal ni subsidiària, per part de 
l'administració tutelar en relació als drets i obligacions derivats de les actuacions de les 
Cambres de comerç en l'àmbit de les seves activitats privades. 
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6. Per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions, les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació així com la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d'Espanya i les Administracions Públiques podran celebrar convenis 
dels previstos per les lletres c) i d) de l'article 4.1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quan 
es donin els supòsits per a això, i celebrar Contractes en els quals les Administracions 
Públiques s'acomodaran a les prescripcions del citat Text Refós i servir-se dels restants 
instruments permesos per l'ordenament jurídic vigent. En el desenvolupament de les 
funcions públic-administratives es garantirà una adequada coordinació amb les 
Administracions Públiques mitjançant la signatura dels oportuns instruments de 
col·laboració, així com a través dels Plans d'actuacions que, si s’escau, dictin les 
Administracions competents per raó de la matèria. 
 
Així mateix, les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya, podran subscriure convenis 
o altres instruments de col·laboració per garantir una adequada coordinació de les seves 
actuacions amb les dutes a terme per les organitzacions empresarials. 
 
7. En el desenvolupament de les funcions públic administratives, les Cambres garantiran 
la seva imparcialitat i transparència. 
 
- Naturalesa i finalitat 
 
També indicar la naturalesa i finalitat que es recullen a la Llei Bàsica de Cambres, 
l’esmentada Llei 4/2014, d'1 d'abril:  
 
Article 2: Naturalesa i règim jurídic. 
 
“Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació són corporacions de 
dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les 
seves finalitats, que es configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les 
Administracions Públiques, sense menyscapte dels interessos privats que persegueixen. 
La seva estructura i funcionament hauran de ser democràtics.” 
 
Article 3. Finalitat. 
 
“Les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació tenen com a finalitat la 
representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els 
serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que exerceixin les 
indicades activitats. Així mateix, exerciran les competències de caràcter públic que els 
atribueix aquesta Llei i les que els puguin ser assignades per les Administracions 
Públiques conforme els instruments que estableix l'ordenament jurídic.” 
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2.5.- Estructura Organitzativa 
 
L’estructura organitzativa de les Cambres es regulen als articles 9 al 15 de la Llei 4/2014, 
d'1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, així 
com al reglament de règim interior propi de la Cambra. 
 
“Article 9. Organització 
 
1. Els òrgans de govern de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació són el ple, el comitè executiu i el president. 
2. A més, les Cambres comptaran amb un secretari general, personal directiu i el 
personal laboral necessari per al correcte acompliment de les seves funcions. 
3. No podran formar part dels òrgans de govern, ser nomenats secretari general ni ocupar 
els llocs directius assenyalats en aquest article els qui estiguin inhabilitats per a ocupació 
o càrrec públic. 
 
Article 10. Ple 
 
1. El ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra, que estarà compost 
per un nombre no inferior a 10 ni superior a 60 vocals, el mandat de les quals durarà 
quatre anys. 
2. Els vocals que componen el ple estaran determinats en els següents grups:  
 
a) Com a mínim, dos terços dels vocals del ple seran els representants de totes les 
empreses pertanyents a les Cambres en atenció a la representativitat dels diferents 
sectors econòmics que es determinarà conforme els criteris que s'estableixin per 
l'administració tutelar tenint en consideració la seva aportació al PIB, el nombre 
d'empreses i l'ocupació. Aquests vocals seran triats 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 en la demarcació. 
b) Representants d'empreses i persones de reconegut prestigi en la vida econòmica dins 
de la circumscripció de cada Cambra, en la forma que determini l'administració tutelar, a 
proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i territorials més 
representatives. A aquest fi, les citades organitzacions empresarials presentaran la llista 
de candidats proposats en nombre que correspongui a les vocalies a cobrir. 
c) Representants de les empreses de major aportació voluntària en cada demarcació, 
triats en la forma que es determini per l'administració tutelar. 
3. Podran assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot, les persones de 
reconegut prestigi de la vida econòmica de l'àmbit territorial de demarcació de la Cambra. 
A tal fi, el president proposarà als vocals de les lletres a), b), i c) una llista de candidats 
que superi en un terç el nombre de vocalies a triar. 
4. Els membres del ple enumerats en les lletres a), b), i c) triaran al president de la 
Cambra així com a les persones de reconegut prestigi previstes en l'apartat. 
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5. El nombre de les vocalies de cadascun dels grups determinats en els apartats anteriors 
serà establert per les administracions tutelars, garantint en tot cas que, com a mínim, dos 
terços d'aquestes corresponguin a els representants de totes les empreses pertanyents a 
les Cambres triats per sufragi lliure, igual, directe i secret. 
6. El secretari general i el director gerent, si ho hi hagués, assistiran, amb veu però sense 
vot, a les reunions del ple. 
 
Article 11. Comitè executiu 
 
El comitè executiu és l'òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra 
i estarà format per el president, vicepresidents, el tresorer i els membres del ple que es 
determinin. L’administració tutelar regularà el nombre de membres integrants del comitè, 
podent designar a un representant que haurà de ser necessàriament convocat a les 
reunions de l'indicat òrgan de govern. Així mateix, el secretari general i el director gerent, 
si n’hi hagués, assistiran, amb veu però sense vot, a les reunions del comitè executiu. 
 
Article 12. President 
 
El president, que serà triat pel ple en la forma que determini el Reglament de Règim 
Interior, ostentarà la representació de la Cambra i la presidència  de tots els seus òrgans 
col·legiats, essent responsable de l'execució dels seus acords. 
 
Article 13. Secretari general. 
 
1. Les Cambres tindran un secretari general que haurà de ser llicenciat o titulat de grau 
superior. Aquest lloc estarà sotmès al règim de contractació laboral. 
2. El ple nomenarà i cessarà al secretari general mitjançant acord motivat adoptat per la 
meitat més un dels seus membres. El nomenament tindrà lloc prèvia convocatòria pública 
de la vacant. 
3. Entre les funcions del secretari general constaran assistir a les reunions del ple i el 
comitè executiu amb veu però sense vot i vetllar per la legalitat dels acords adoptats pels 
òrgans de govern. 
 
Article 14. Director gerent. 
 
1. Les cambres poden nomenar un director gerent, amb les funcions executives i 
directives que se li atribueixin, que ha de ser llicenciat o titulat de grau superior. Aquest 
lloc està sotmès al règim de contractació laboral. 
2. Correspon al ple el nomenament i cessament del director gerent, a proposta del 
president i per acord motivat per la meitat més un dels seus membres, amb la finalitat de 
garantir la idoneïtat per al bon exercici de les seves funcions. 
3. Quan no hi hagi director gerent, les seves funcions les ha d’assumir el secretari 
general. 
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Article 15. Personal. 
 
El personal al servei de les Cambres quedarà subjecte a la normativa laboral vigent.” 
En base a aquesta normativa, els òrgans de govern de la Cambra són els següents: 
 
ELS ÒRGANS DE GOVERN I CONSULTIUS DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE 
TORTOSA 
 
El PLE 
 
El Reglament de règim interior de la Cambra recull en el seu article 10 el concepte i 
composició del Ple. 
 
El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra i està composat pels 
VINT-INOU membres següents: 
 
a) Els membres que, en nombre de VINT-I-SIS, siguin elegits mitjançant sufragi lliure, 
igual, directe i secret entre tots els electors de la Cambra, els quals s’estructuren en 
grups i categories en la forma i el nombre assenyalats per al cens electoral a l’annex I 
d’aquest reglament, de manera que estiguin representats en el Ple els interessos 
econòmics generals i hi tinguin adequada presència les diverses modalitats comercials, 
industrials, de serveis (i navilieres) de l’àmbit territorial de la Cambra, d’acord amb la 
importància econòmica relativa dels diversos grups econòmics. 
 
b) Els membres que, en nombre de TRES, siguin elegits per aquells membres del Ple, 
entre persones de reconegut prestigi en la vida econòmica de l’àmbit territorial de la 
Cambra, d’una llista que superi en un terç el nombre de membres a elegir, proposada les 
organitzacions empresarials, alhora intersectorials i territorials, que tinguin la condició 
legal de més representatives. 

 
 EL COMITÈ EXECUTIU 
 
El Reglament de règim interior de la Cambra recull en el seu article 13 el concepte i 
composició del Comitè Executiu: 
 
El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la 
Cambra, es compon de DOTZE membres, i està format pel President, el Vice-President 
1er., el Vice-President 
2on., el Vice-President 3er., el Tresorer, i SET Vocals. 
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MEMBRES PLE CAMBRA (MANDAT 2010-2014) 
 

• FRANCISCO JUAN INIESTA BLANCO, CEMEX ESPANYA SA 
• JOSE CERVERA COLOM, MECANICAS DELTA SA 
• MIQUEL ANTONIO DOMENECH FORCADELL, IMPREMTA MONLLAU SL 
• ANDRES PEREZ SANTIAGO, AMITECH SPAN SA 
• AGUSTIN FERNANDEZ FIBLA, MOBLEC SL 
• JOSE FERRE ESTORACH, MADERSENIA SL 
• CARLOS JOSÉ RIPOLLES EIXIMENO, CARLOS JOSE RIPOLLÉS 
• JUAN JOSE ESTORACH TOSET, CONSTRUCCIONES ESTORACH-TOSET SA 
• JOSE MIGUEL FABREGAS ALBACAR, CONSTRUCTURA ALFACS SL 
• PASCUAL FRANCH TOMAS, HIDROCANAL SL 
• JORDI FERRER ALTADILL, EBREQUALITAT SA 
• MANUEL IBAÑEZ PAREJA, MISTRAL BONSAI SL 
• FRANCISCO JOSE FAIGES BORRÀS, INDUSTRIALIZADORA I 
• DISTRIB. ESP. DE ALIMENTOS SL 
• JOAQUIN PAGO TORRENT, PAGO TORRENT JOAQUIN 
• JAVIER CARLOS SABATE RUPEREZ, AQUICOSTA SL 
• MIGUEL ALOS FERRE, COMERCIAL MICANA SL 
• JOAN LLANGOSTERA PEREZ, CADENA LLUMS SCP 
• JOSE LUIS MORA BERTOMEU, MORA BOTIGUES DE MODA 
• SA 
• JOAQUIM FRANCESC LOPEZ GILABERT, HOTEL VILLA RETIRO SL 
• JOSE RAMON REVERTER EJARQUE, MARISCOS VARADERO SL 
• MANUEL JUAN BALFEGÓ LABORIA, BALFEGÓ&BALFEGÓ 
• JOSEP ARASA PELLISA, BANC DE SABADELL SA 
• VICTOR DAVID BRUNET SUBIRATS VIMA ALFACS SL 
• JOAN VICENÇ RIERES ALCOLEA ELORZ IMMOBLES SL 
• JOAN GUILLEN GUILLEN, SERVIDEL,SLU 
• MARIA CINTA PASCUAL MONTAÑES, RESIDENCIA TERCERA EDAD 
• ONADA 
• EMILIO CASTELLA LLORCA, PIMEC-AECE 
• JOSE MARIA CHAVARRIA HOMEDES, PIMEC-AECE 
• SANTIAGO ROSELLO CHAVARRIA, PIMEC-AECE 
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MEMBRES COMITÈ CAMBRA 
(MANDAT 2010-2014) 
 
President: Sr. Chavarria Homedes, José María 
 
Vicepresident primer: Sr. Faiges Borràs, Francisco José , 
 
Vicepresident segon:  Sr. Fabregas Albacar, José Miguel 
 
Vicepresident tercer: Sr. Brunet Subirats, Victor David 
 
Tresorer: Sr.  Doménech Forcadell, Miquel Antonio 
 
Vocals: Srs,  
Balfegó Laboria, Manuel Juan 
Ferrer Altadill, Jordi 
Fernàndez Fibla, Agustín 
Franch Tomàs, Pasqual 
Ibàñez Pareja, Manuel 
Reverter Ejarque, José Ramón 
Ripollés Eiximeno, Carlos José 
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2.6.- Organigrama. 
 
Essent que l’estructura que dimana dels diferents òrgans és la següent: 
 
 

 
 
 
2.7.- Participació en altres persones jurídiques. 
 

- Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació, i el Consell 
General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya. 

- Ajuntament de Tortosa 
- Diputació de Tarragona 
- Consell Comarcal del Montsià, seu de la Delegació de la Cambra de Comerç 

a Amposta, capital de la comarca del Montsià. 
- Conveni COPATE, Terres de l’Ebre-Reserva de la Biosfera 
- Conveni Cámara de España, PICE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

15 
 

3. INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 
3.1. Règim econòmic pressupostari. 
 
D’acord amb l’article 19 de la Llei 4/2014, els ingressos de les Cambres poden provenir 
de : 
 
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels serveis que prestin i, en general, 
per l’exercici de les seves activitats.  
b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni. 
c) Les aportacions voluntàries d’empreses o entitats comercials. 
d) Els llegats i donatius que puguin rebre. 
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es facin. 
f) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en virtut de conveni o per 
qualsevol altre procediment de conformitat amb l’ordenament jurídic. 
Les Cambres de Comerç auditen els seus comptes anuals, sotmeten a aprovació de 
l’òrgan tutelar tant els pressupostos com els comptes anuals, i es troben sotmeses a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Així mateix, les Cambres de Comerç han de mantenir una comptabilitat diferenciada en 
relació a les seves activitats públiques i privades, sense perjudici de la unicitat dels 
comptes anuals. La Cambra té uns ingressos corresponents a les seves funcions  
públiques i a les seves funcions privades, i alhora, les funcions públiques se sustenten 
amb recursos privats provinents de les empreses. 
Atenent que la llei 19/2014, de transparència, assenyala que les corporacions de dret 
públic estan subjectes a la llei per les funcions públic administratives que desenvolupen, 
indicar que el pes del pressupost assignat a les partides públiques és el que s’identifica a 
17 continuació, assenyalant el percentatge que prové de recursos dineraris públics i quins 
de caire privat. 
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3.2. Retribució del personal laboral. 
 
El personal de la Cambra està subjecte al dret laboral, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 15 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. 
La retribució del personal laboral estarà sotmès al conveni col·lectiu d’oficines i 
despatxos. 
Correspon al Comitè Executiu establir el procediment de contractació del personal de la 
Cambra, el qual haurà de respectar els principis de publicitat i concurrència, excepte en 
els casos dels càrrecs directius, personal temporal i aquells altres en què la naturalesa 
del lloc de treball o les circumstàncies de la contractació siguin incompatibles amb aquells 
principis. 
Les incompatibilitats en matèria de personal al servei de la Cambra es regiran per les 
disposicions de l’Estatut dels Treballadors. 
El personal de la institució, en funció de la seva descripció de treball, desenvolupa 
activitats tant en l’àmbit de les funcions públiques com en l’àmbit de les activitats 
privades, essent la dedicació del personal i la retribució associada a les funcions 
públiques la que es designa a continuació: Veure adjunt. 
 
3.3. Dels òrgans de govern: de la seva no retribució. 
 
Els òrgans de Govern de la Corporació no perceben retribució per l'acompliment de les 
seves funcions i, reglamentàriament, no podran ser treballadors de la Cambra ni 
participar en obres o concursos de la Corporació. Així mateix, no podran trobar-se 
inhabilitats per incapacitat, inelegibilitat o incompatibilitat per la normativa vigent, ni 
trobar-se culpables en un procediment concursal qualificat de culpable, ni trobar-se 
complint una pena privativa de llibertat. 
En l’exercici 2015 els membres dels òrgans de govern no han percebut cap emolument 
en concepte de retribució ni de dietes. 
 
3.4. Pressupost  i comptes anuals 
 
PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES 2015 
Segons quadres adjunts. 
 


