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Els possibles candidats hauran d’haver acceptat expressament el 
compliment dels Estatuts, el Reglament i el Codi Ètic i de Bon Govern 
 

La Junta Directiva convoca les eleccions de 
Foment per al proper 4 de desembre de 2014 
 

 
 Per a aquesta convocatòria 2014, la Mesa electoral està formada per Jaume 

Blancafort (FECIC), Gaietà Farràs (Gremi de Restauració de Barcelona), i Pere 
Llorenç (CCC) 
 

 Les candidatures a la presidència han de venir acompanyades de 40 suports de 
vocals de l’Assemblea, com a mínim. Les candidatures a vocals de la Junta 
Directiva han de comptar amb el suport, com a mínim, d’un altre vocal de 
l’Assemblea 

 
. 

 
 Estatuts de Foment. Títol X. Règim Electoral 

 
 
 
 

Barcelona, 3 de novembre de 2014 

La Junta Directiva de Foment, reunida avui en sessió ordinària, ha convocat la reunió especial de 

l'Assemblea General per a l'elecció de President i Junta Directiva per al proper 4 de desembre de 2014. 

Segons el que estableix el Règim Electoral dels Estatuts de Foment, la Junta Directiva ha nomenat la 

Mesa Electoral i ha aprovat el Pla Electoral d’aquesta nova convocatòria d’Eleccions.  

 

El Pla electoral 

Segons estipulen els Estatuts de Foment del Treball, el Pla electoral aprovat per la Junta Directiva 

determina que: 

 

 El cens electoral està integrat pels membres de l’Assemblea General amb dret a vot. Fins al 

sisè dia anterior a la reunió de l’Assemblea Electoral, els socis podran canviar els seus 

representants. La mesa electoral aprovarà la llista provisional d’electors en la seva sessió 

constitutiva i la llista definitiva en haver transcorregut el termini que finalitza el sisè dia anterior 

a la reunió de l’Assemblea Electoral. 
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 Es poden presentar candidatures a la presidència i a vocals de la Junta Directiva fins a 10 dies 

abans de la data de celebració de l’Assemblea Electoral. Les candidatures a la presidència han 

de ser presentades pel candidat a president i venir acompanyades de 40 suports de vocals de 

l’Assemblea, com a mínim. Les candidatures a vocals de la Junta Directiva han de ser 

presentades pel candidat amb el suport, com a mínim, d’un altre vocal de l’Assemblea. 

S’anul·laran tots els suports a més d’una candidatura a la Presidència o a més d’una 

candidatura a vocal de la Junta Directiva. 

 

 Només s’acceptaran les paperetes de votació subministrades per la Secretaria General de 

Foment. En les paperetes per la presidència figuraran els candidats per ordre alfabètic. En les 

paperetes de la Junta Directiva figuraran els noms dels candidats per ordre alfabètic, dins de 

cada grup corresponent a vocals representants de: 

 Organitzacions sectorials: 38 

 Organitzacions territorials:  23 

 Socis Individuals:   15 

Per tal de facilitar l’escrutini, els  socis col•lectius i els individuals utilitzaran paperetes de 

diferent color.  

Hi haurà paperetes sense cap nom, per cada elecció i color. 

 

 Es votarà en l’ordre que la Mesa electoral determini i en una urna o urnes per la presidència i 

en una urna o urnes per la Junta  Directiva.  

Finalitzada la votació, la Mesa iniciarà l’escrutini, que serà públic. Les paperetes identificades 

pel color corresponent de socis col·lectius es computaran per 10 vots.  Les corresponents als 

socis individuals valdran 1 vot.  (art. 13.1 Estatuts) 

La Mesa proclamarà President a qui hagi obtingut més vots i proclamarà vocals de la Junta 

Directiva als més votats dins de cada categoria d’organitzacions sectorials, territorials i socis 

individuals, fins a cobrir el total de vocalies de cada grup. 

 

 

La Mesa electoral 

Segons els Estatuts de Foment, la Mesa electoral presideix tots els actes del procés electoral des del 

mateix moment de la seva constitució. Per a aquesta convocatòria 2014, la Mesa està formada per 

Jaume Blancafort (Federació Catalana de les Indústries de la Carn [FECIC]), Gaietà Farràs (Gremi de 

Restauració de Barcelona), i Pere Llorenç (Confederació de Comerç de Catalunya [CCC]). 

  

La mesa electoral es constituirà dins les quaranta-vuit hores després del termini per la presentació de 

candidatures i en el mateix acte aprovarà la llista d’electors, admetrà o rebutjarà les candidatures 

presentades i en farà la proclamació, mitjançant la publicació en el domicili social de Foment. 

 

 

Candidatures 

Les candidatures hauran de ser presentades per escrit, dins del termini que estableixi el Pla electoral. 

Els candidats hauran de ser membres d’entitats associades a Foment i hauran d’acreditar la vigència i 
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el compliment dels requisits d’associació. Per tant, no podran ser candidats els electors que es trobin 

suspesos d’exercici (Art. 13 Estatuts) o que es trobin compresos en alguna de les causes 

d’incompatibilitat amb els càrrecs directius que especifiquen els Estatuts (Art. 26 Estatuts), ni els 

càrrecs directius que no hagin participat com a mínim en la meitat de les sessions dels Òrgans de 

Govern al qual pertanyen, celebrades mentre han ocupat el càrrec. A més, els candidats han d’haver 

acceptat expressament el compliment dels Estatuts, el Reglament i el Codi Ètic i de Bon Govern 

de Foment. 

 

En les vint-i-quatre hores següents a la proclamació de les candidatures, els electors o candidats poden 

recórrer les resolucions de la mesa en un únic recurs de reposició davant la mateixa mesa, que l’hauria 

de resoldre en les vint-i-quatre hores següents. 

 

En el cas que el nombre de candidats no supera el de càrrecs per elegir, la mesa proclama elegits els 

candidats presentats vàlidament, En les següents vint-i-quatre hores els candidats o la cinquena part 

com a mínim dels vocals de l'Assemblea General poden demanar, i la mesa ha d'acceptar, l’anul·lació 

de la proclamació i el manteniment de la convocatòria de la reunió especial electoral de l'Assemblea 

General. Si no hi ha cap sol·licitud. la mesa desconvoca l'elecció. 

 

 

Votacions 

Els electors voten personalment o per la delegació prevista (Art. 28.1 Estatuts). El vot serà secret, tant 

en la votació personal com en l’efectuada per delegació. 

 

Finalitzades les votacions, la mesa electoral celebrarà públicament l’escrutini i proclamarà elegits els 

candidats que han obtingut el major nombre de vots en cada cas estenent la corresponent acta en la 

qual figuraran el nombre de vots obtinguts per cada candidatura, així com les incidències incorregudes i 

l'enviarà a l'Assemblea General. Seguidament convocarà la reunió de la Junta electa dins del termini de 

les quaranta-vuit hores següents a la proclamació, ordenarà l'arxiu de tota la documentació generada 

en el procés electoral i, realitzades aquestes actuacions, es dissoldrà. 

 

 

Cronologia de les eleccions de President i Junta Directiva 

Dia 24/11/14 Límit a la presentació de candidatures. 

Dia 26/11/14 Límit a la constitució de la mesa electoral.  

Dia 27/11/14 Límit a la presentació de recursos contra les resolucions de la mesa electoral. 

Dia 28/11/14 Límit a la resolució dels recursos, per part de la mesa electoral. 

Límit a la proclamació d’elegits en cas de que el nombre de candidats no superi el de 

càrrecs. 

  Límit per que el socis canviïn els seus representants en l’Assemblea General. 

Dia 29/11/14  Límit a la desconvocatòria de l’Assemblea electoral, en cas de proclamació d’elegits 

per la mesa electoral. 

Dia 4/12/14 Assemblea electoral (si no ha estat desconvocada per la mesa).  
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