
REGLAMENT ELECTORAL 2018 
 
Normes de procediment electoral que s’hauran de seg uir en les Eleccions Generals de PIMEC, 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 2018 
 
Aprovades pel Comitè Executiu a la reunió del dia 8 de maig de 2018. 
Ratificades per la Junta Directiva extraordinària a la reunió del dia 22 de maig de 2018. 
 
1) Data de les eleccions generals  
Assemblea General Extraordinària per a la celebració d’eleccions generals: 19 de juny de 2018. 
 
2) Nombre de membres dels òrgans de govern a escollir i càrrecs a cobrir  
Els membres dels òrgans de govern a escollir per l’Assemblea General en aquestes eleccions generals 
són, d’acord amb allò previst a l’article 22 d) dels Estatuts Socials i al règim electoral que es determina: 
 
- Presidència. Un president de l’entitat que ho serà també dels òrgans de govern col·legiats. 
- Vocals de la Junta Directiva. D’acord amb l’article 25 i concordants dels Estatuts socials i del Reglament 
de Règim Intern, es podran presentar candidatures per escollir, juntament amb el president de l’entitat, 
membre alhora de la Junta Directiva, un mínim de 39 i un màxim de 99 vocals de la Junta Directiva. 
 
Amb posterioritat, dins del termini màxim de deu dies hàbils, d’acord amb el que disposen els articles 29 
p), 30 i 37 dels Estatuts socials i l’article 27 del Reglament de Règim Intern, es designaran els 
vicepresidents i els vocals del Comitè Executiu. 
 
3) Horari i lloc de votació  
S’habilita l’horari de votació següent: de les 10.00 h a les 17.00 h del 19 de juny de 2018 
Lloc: Seu social de l'entitat (Carrer Viladomat, 174 - Barcelona) 
 
4) Composició de la Junta Electoral  
La Junta Electoral està integrada per tres persones elegides de forma directa per la Junta Directiva, 
d’acord amb criteris de capacitat i idoneïtat, i hi haurà igual nombre de suplents. 

 
Les persones elegides per la Junta Directiva són: 

 
Titulars: 
- Jordi Roig, president 
- Elena de la Campa, vocal 1a 
- Lluís Viguera, vocal 2n 
 
Suplents: 
- David Giménez 
- Moisès Bonal 
- Sergi Saldaña 
 
Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el secretari general de l’entitat, Antoni Cañete, qui 
aixecarà acta de totes les reunions i acords adoptats amb el vistiplau del president. 
 
La Junta Electoral es constituirà formalment el dia 23 de maig de 2018. 
 
Cap membre de la Junta Electoral es podrà presentar a les eleccions generals de PIMEC, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya com a membre d’una candidatura. 
 
Correspon a la Junta Electoral, entre altres funcions, el coneixement i la resolució de les reclamacions 
que es presentin respecte al cens electoral; l’admissió i proclamació dels candidats; el coneixement i 
resolució de totes aquelles reclamacions que presentin els socis o els candidats en qualsevol fase del 
procediment electoral; la tutela i control de les votacions; la supervisió dels escrutinis; la proclamació de 
la candidatura elegida, i la publicació oficial dels resultats de les eleccions. 
 
El mandat de la Junta Electoral s’acabarà una vegada finalitzat el procés electoral. 
 
5) Termini d’exposició del cens electoral i de formula ció de reclamacions  
Les llistes de socis amb dret de ser elector s’exposaran al domicili social de l’entitat (Carrer Viladomat, 
174 - Barcelona) durant un termini que començarà el dia 23 de maig de 2018 i finalitzarà el dia 28 de 
maig de 2018, en l’horari de 10.00 h a 17.00 h. 



Les possibles reclamacions per la composició de les llistes o per omissions, rectificacions, inclusions 
indegudes, etc., s’hauran de formular per escrit adreçat a la Junta Electoral, dins del termini d’exposició 
de les esmentades llistes. La Junta Electoral aprovarà la llista definitiva de socis electors i elegibles en 
els tres dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició. 
 
6) Termini de presentació de candidatures  
Del dia 28 de maig al 7 de juny de 2018, de 10.00 h a 17.00 h. 
Les candidatures s’hauran de lliurar presencialment a la seu de PIMEC a la Secretaria General, avalades 
per un nombre mínim de setanta membres associats, entenent com a “membres associats” tant els socis 
individuals com els col·lectius. Hauran de ser llistes completes i tancades amb indicació dels candidats 
per ocupar, d’una banda, el càrrec de president de l’entitat, membre alhora de la Junta Directiva, i, de 
l’altra, un mínim de 39 i un màxim de 99 vocals de la Junta Directiva, d’acord amb la composició que es 
determina per a aquest òrgan a l’article 25 dels Estatuts Socials. 
 
A partir del moment en què es rebin les candidatures es confeccionaran les oportunes llistes, les quals 
romandran exposades al domicili social de la Confederació per a coneixement públic i notori dels 
membres associats. 
 
7) Termini per a l’exercici del dret de propaganda ele ctoral  
Del dia 8 de juny al 18 de juny de 2018. 
 
Els candidats podran realitzar la seva propaganda electoral durant l’esmentat període. 
 
Els associats que hagin presentat la seva candidatura i la vulguin donar a conèixer a la resta de 
membres de la Confederació, hauran d’adreçar els seus escrits de propaganda electoral a la Secretaria 
General de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, des de la qual es faran arribar les 
esmentades comunicacions a la totalitat de membres de l'entitat amb dret a vot. La Secretaria General 
assumeix l'estricte compliment de la funció encarregada. 
 
En aquest sentit, es faran arribar tots els sobres tancats que continguin la informació que el candidat 
cregui oportuna, i que seran etiquetats i enviats des de la Confederació. El candidat assumirà el cost de 
la tramesa. 
 
8) Sistema i forma de votació  
L'acte de la votació serà lliure i secret. Cada associat haurà d'acreditar la condició amb la qual actua, 
mitjançant poder o manament a l'efecte que resulti suficient a judici del president de la Mesa. 
 
9) Sistema de votació per correu  
El soci que desitgi exercir el seu dret al vot i prevegi que no el podrà emetre personalment el dia de la 
votació, el podrà trametre per correu o per servei de missatgeria: a aquest efecte introduirà en un sobre 
en blanc la papereta amb la candidatura escollida, sense cap identificació de l'empresa electora. Al sobre 
en què es remeti el vot caldrà indicar "Eleccions Generals de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya, a l'atenció del secretari de la Junta Electoral" i adjuntar un escrit amb el segell de l'empresa 
en què consti manifestació expressa de l'exercici del seu dret al vot per correu. 
 
Finalment, seran vàlids tots els vots emesos per correu que s'hagin rebut fins al dia anterior a la votació; 
el secretari de la Junta Electoral donarà fe d'aquesta circumstància. 
 
10) Candidatura única 
En el cas que només es presenti una única candidatura, la Junta Electoral, d’acord amb l’article 26 del 
Reglament de Règim Intern, podrà decidir-ne la proclamació sense necessitat d’efectuar la votació 
corresponent ni convocar l’Assemblea General Extraordinària el dia 19 de juny de 2018. 
 
11) Composició de la Mesa Electoral  
Estarà integrada pel secretari general, Antoni Cañete (com a president), assistit per dos membres del 
personal tècnic de PIMEC, escollits pel propi secretari general, i un interventor designat per cadascuna 
de les candidatures si així ho desitgessin. 
 
L’escrutini públic dels resultats de la votació començarà a partir de les 17.00 h, una vegada finalitzat 
l’horari habilitat per a l’exercici del dret a vot. 


