
               
 
 

Suport al vot electrònic per les eleccions a la 

presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona 
 
La candidatura de José María Torres mostra el seu acord a la votació per 

mitjans electrònics, aprovat avui pel Govern a través del decret de 
convocatòria electoral a les cambres catalanes, ja que aquesta modalitat de 

votació facilitarà la participació de les empreses i aportarà transparència i 

objectivitat en el procediment de vot i en l'escrutini. 
 
Barcelona, 31 de juliol de 2018.- La candidatura a la Cambra de Comerç de 
Barcelona encapçalada per l’empresari José María Torres dóna suport al fet que les 
eleccions a la presidència de la Cambra, previstes a finals d’aquest any o bé a inicis 
de l’any vinent, siguin exclusivament a través de vot electrònic, tant remot com 
presencial.  
 
Avui la Generalitat de Catalunya, a través del consell executiu, ha aprovat el decret 
de convocatòria electoral a les cambres catalanes on la principal novetat és el vot 
electrònic com a mecanisme de votació, seguint la proposta de la consellera 
d’Empesa Àngels Chacón. A més, el decret incorpora la creació de la Junta Electoral 
Central que vetllarà per aconseguir plenes garanties en aquest procediment 
electrònic. 
 
José María Torres apunta que "La votació per mitjans electrònics facilitarà la 
participació de les empreses, aportarà transparència i objectivitat en el 
procediment de vot i en l'escrutini, preservant el caràcter secret de la votació i la 
garantia de privadesa total de l'elector”. En Torres també recorda una dada 
d’hemeroteca: “a les eleccions del 2010, on la participació va ser del 2% del cens 
electoral, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar nul 
el 89% del vot emès per correu postal."  

 

 
Perfil de José María Torres 

  
José María Torres és un empresari que va fundar la seva empresa i que l’ha fet 
créixer al llarg dels anys. És vocal consultor del ple de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, entitat amb la que té vinculació des del 2008, quan va començar la seva 
tasca com a patrocinador, recolzant tot tipus d’iniciatives i  promovent serveis com 
a via per al finançament de la Cambra.  
 
A més de la seva relació amb la Cambra, la seva persona està molt lligada a les 
patronals i associacions empresarials sent soci i vocal de Foment del Treball, patró 
de la Fundació PIMEC i soci d’ACEDE Catalunya, entre d’altres. 
 
 



 
Torres és fundador i president del Grup Numintec, format per quatre empreses: 
Numintec,  que ofereix solucions de valor afegit i software de Telecomunicacions; 
Invox, empresa de consultoria de solucions en cloud i de desenvolupament a mida 
en aquest àmbit;  Numintelecom, que comercialitza serveis d’infraestructura i 
connectivitat a empreses i Numintec Portugal, que distribueix les solucions de 
Numintec als països de parla portuguesa. El Grup Numintec dóna servei a més de 
3.500 empreses de 30 països. 
 
Torres és un dels impulsors i referents a Europa de la Segona Oportunitat 
Empresarial. Ha estat ponent del tema de la Segon Oportunitat a Brussel·les, Estats 
Units, França, Alemanya i a diverses ciutats espanyoles i ha organitzat la Primera 
Jornada a Europa en la que hi van participar membres del Govern dels EE.UU., 
europarlamentaris, catedràtics i empresaris d’arreu el món. 
 
En la vessant social i cultural, Torres ha estat productor de “El Corredor”, el 
curtmetratge més premiat de la història del cine espanyol, entre els que va obtenir 
el Gaudí i el Goya així com més de 100 premis a nivell nacional i internacional, sent 
finalista en els premis Oscar. “El Corredor” pretén fer pedagogia sobre la segona 
oportunitat tant personal com empresarial per les persones de tarannà honest que 
han vist naufragar projectes empresarials, així mateix ha recolzat altres projectes 
dins del cinema, del teatre i de l’esport.  
 
En l’àmbit esportiu, José Maria Torres va ser un esportista d’elit, medalla d’or al 
mèrit esportiu concedida per ser 2 vegades campió del món de karate, 5 vegades 
campió d’Europa, 10 vegades campió d’Espanya i 75 vegades internacional amb la 
selecció espanyola. 

 
 

 

 

 

 

 Cap de premsa de la candidatura: 

Víctor Bottini  victor@bottini.cat  


