REGLAMENT DEL RÈGIM ELECTORAL
DE LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Article 1r.- Inici del procés electoral.Arribada la data de finalització del mandat electoral o per decisió de
l’assemblea general de convocar eleccions anticipades, i amb una
anticipació de com a mínim seixanta dies naturals a aquesta data, el
President, amb acord de la Junta Directiva, convocarà l’Assemblea
General Extraordinària Electoral, i es procedirà a obrir el procés electoral
i al nomenament de la Mesa Electoral amb aprovació del Pla Electoral.
Article 2n.- Publicitat i transparència del procés electoral.L’inici del procés electoral es publicarà a la plana web de Cepta i es
penjarà oportunament al tauler d’anuncis on es trobi el domicili social
de l’entitat.
Per altra banda, mitjançant escrit adreçat pels diferents mitjans
contemplats a l’article 31.1 dels estatuts, es comunicarà aquest fet a tots
els socis de Cepta.
Article 3r.- Fixació del cens electoral.La Junta Directiva és l’òrgan obligat a mantenir actualitzat el cens de
socis sobre el que s’aplicaran les regles d’assignació de vots.
a) Per als socis individuals.- D’acord amb la seva classificació,
prevista a l’art.11 i art. 17.2 dels Estatuts de Cepta, s’atribuirà 1 vot
al soci qualificat com microempresa (de 1 a 9 empleats), 2 vots a
la petita empresa (de 10 a 49 empleats), 3 vots a la mitjana
empresa (de 50 a 249 empleats), 4 vots a l’empresa gran (de 250
a 499 empleats) i 5 vots a l’empresa molt gran ( des de 500
empleats).
b) Els socis col·lectius considerats en conjunt tindran un nombre de
vots superior en un 20% als dels socis individuals, que es distribuiran
en funció de la regla prevista en el següent paràgraf.
D’acord amb el previst als arts. 9 i 17 dels Estatuts, el número de
vots de cada soci col·lectiu no adherit serà el que resulti de la
ponderació en un 60% i un 40% respectivament de cadascuna de
les següents variables:

-

Número d’associats declarats a l’últim certificat (60%)
Quota econòmica anual assignada (40%)

c) Per als socis col·lectius adherits.- En relació amb la previsió
establerta pels arts. 10, 14.2 i 17.4 dels Estatuts, només tenen la
capacitat d’un vot per soci.
El cens confeccionat amb l’assignació del nombre de vots que
correspon a cada soci serà el provisional, el qual serà exposat en el
domicili social de CEPTA per a la seva consulta per part dels socis
amb la finalitat de poder subsanar errors u omissions.
El cens electoral definitiu haurà de ser aprovat per la Mesa Electoral
en l’acte de constitució d’aquesta.
Article 4t.- Presentació de les candidatures
Cada candidat a president haurà de comptar amb el suport mínim
de deu socis, dels quals necessàriament quatre avals hauran de ser
de socis individuals i sis de socis col·lectius.
Aquest suport caldrà que sigui documentat mitjançant presentació
del model d’aval que serà confeccionat pel Director de CEPTA i
proporcionat als candidats que ho demanin, i signat pel representant
del soci que dona el suport. La signatura haurà de ser autenticada
per fedatari públic, per reconeixement bancari de signatura
reconeguda, o bé mitjançant compulsa del Director de Cepta.
Cada soci només podrà donar suport a una candidatura a president
i vocals de la Junta Directiva.
Les candidatures es presentaran en dia hàbil al domicili social de
Cepta en el termini màxim de vint dies naturals abans de la data de
celebració de l’Assemblea General Electoral Extraordinària.
Article 5è.- La Mesa Electoral
D’acord amb el que preveu l’article 53 dels Estatuts, la mesa
electoral presidirà tots els actes del procés electoral i estarà formada
per tres vocals titulars (President, Secretari i vocal) i tres vocals
suplents, tots ells socis de Cepta, prioritàriament vocals de la Junta
Directiva sortint que no presentin la seva candidatura a president o
membre de la nova Junta Directiva.
La mesa electoral es constituirà en el domicili social de Cepta dintre
de les quaranta-vuit hores següents a la finalització del termini per la
presentació de candidatures, i en el mateix acte s’aprovarà el cens
electoral definitiu en base al elaborat per la Junta Directiva anterior

amb la incorporació dels nous socis fins a la data, l’admissió o rebuig
de les candidatures presentades i la proclamació de les admeses
mitjançant la seva publicació en el domicili social de la Cepta que
tindrà efectes de notificació.
Dins de les quaranta vuit hores següents a la proclamació de
candidatures i de manera improrrogable, els electors o candidats
poden recórrer les resolucions adoptades per la mesa d’acord amb
el paràgraf anterior, en un únic recurs de reposició davant la mateixa
mesa, que s’haurà de resoldre en les vint-i-quatre hores següents.
Article 6è.- Pràctica de les votacions
La pràctica de les votacions per part dels electors es realitzarà per
sufragi lliure i mètodes democràtics.
La votació es podrà realitzar personalment o bé per delegació. En
aquest últim supòsit s’estarà als termes previstos a l’article 21 dels
Estatuts.
La Mesa Electoral garantirà el correcte procediment de votació
mitjançant la identificació dels electors, d’acord amb el cens fixat
definitivament, i la documentació a exhibir juntament amb la
establerta per exercir el dret de vot.
En aquest sentit els electors hauran d’acreditar davant la Mesa, la
seva condició i la representativitat que els hi ha estat atorgada
mitjançant certificació emesa pel secretari del soci col·lectiu, o bé
pel representant del soci individual, si aquest el cas.
En la papereta de votació, que confeccionarà el Director de CEPTA,
es faran constar les candidatures proclamades i que opten a
l’elecció amb identificació de la totalitat dels seus membres i càrrecs
pels quals es presenten.
No s’admetrà papereta de votació diferent, modificada, trencada o
amb qualsevol comentari, havent de considerar-se en aquest supòsit
el vot com a nul. Seran nuls també aquells sobres que continguin més
d’una papereta o els que continguin una papereta que no estigui
emplenada de forma correcta que defineixi el vot.
El document de delegació de vot, sense perjudici del que preveu
l’article 21 dels Estatuts, s’haurà de complimentar d’acord amb el
model que per l’ocasió confeccionarà el Director de CEPTA, on
s’identificarà clarament a l’elector que delega el seu vot juntament
amb l’elector a favor de qui es diposita aquesta facultat.

La pràctica de les votacions es durà a terme en les dependències
habilitades a l’efecte en el domicili social de Cepta en el dia
assenyalat, iniciant-se a les 16:00 hores del matí i finalitzant a les 20:00
hores del mateix dia, no podent ser acceptat per la Mesa cap vot
fora de l’horari establert ja que a continuació continuarà de manera
inexcusable el procés de l’Assemblea Extraordinària electoral.
- Votacions per anticipat.
1. Aquells socis que no puguin dipositar el vot a l’urna personalment
el dia de les eleccions, i no vulguin o puguin delegar el seu vot en un
altre soci, poden emetre el vot personalment per anticipat de la
manera següent:
a) b) El vot per anticipat es pot fer fins a un dia abans de la
celebració de l’assemblea, a qualsevol de les seus de CEPTA, per la
persona que acrediti la seva condició de soci o representant, i amb
els requisits que s’indica al punt b) posterior.
b) L’emissió del vot per anticipat haurà d’efectuar-se de la forma
següent:
- En un sobre en blanc s’haurà d’introduir la papereta de votació.
- Introduir aquest sobre tancat dins del sobre de vot anticipat,
juntament amb la certificació acreditativa de la condició d’elector.
A la solapa del sobre de vot s’han de fer constar les dades de
l’elector i aquest ha de signar el sobre i encreuar-ne la solapa a fi de
garantir-ne la integritat i secret del vot.
- Trametre personalment aquest sobre de vot per anticipat a la
atenció del president de la Mesa electoral. A les seus de CEPTA es
donarà la certificació de presentació del sobre de vot.
En el moment de les votacions, després de la comprovació per part
de la mesa electoral del dret del signant a prendre part a la votació,
el secretari de la mesa electoral obrirà el sobre exterior i donarà el
sobre interior al president, el qual l’introduirà tancat a l’urna.
Article 7è.- Sistema de còmput de vots
L’escrutini dels vots es celebrarà públicament pels membres de la
Mesa Electoral, els quals procediran a l’obertura dels sobres i duran a
terme el recompte de manera individual de cadascun dels vots

expressant amb veu alta la candidatura escollida en cada papereta,
i comprovant el nombre de vots d’acord amb el nombre d’electors
que han participat en la votació.
En cas d’empat en el nombre de vots emesos, el president de la
Mesa electoral disposarà tot el que sigui necessari per a una nova
elecció.
Article 8è.- Proclamació
Un cop finalitzat l’escrutini i les comprovacions oportunes, es
proclamaran elegits els candidats que han obtingut el major nombre
de vots aixecant acta d’aquesta circumstància, i procedint
l’Assemblea General Extraordinària Electoral a nomenar als escollits.
Article 9è.- Constitució
La candidatura electa es constituirà com a Junta Directiva en les
quaranta-vuit hores següents a la seva proclamació en els termes
previstos a l’art. 27 dels Estatuts.
Disposició Final.El present Reglament queda sotmès a tot allò establert
estatutàriament, de tal manera que els articles previstos en aquest
text desenvolupen aquelles disposicions de règim electoral previstes
en els Estatuts de CEPTA.
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