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CEPYME 
Nota de premsa 

La patronal catalana participa amb set vocals en representació de 
Cepyme a l’Assemblea General de CEOE  
 

Foment  del Treball s’absté en la proposta de 
nomenament del nou president de Cepyme 
 

 
 El Comitè Executiu de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (Cepyme) es reuneix avui per ratificar la proposta de nou president.  
 

 Maria Helena de Felipe Lehtonen és la representant de Foment al Comitè Executiu 
de Cepyme, en qualitat de vicepresidenta de l’organització.  

 
 El Comitè Executiu de Cepyme designa avui també els seus representants a 

l’Assemblea General de la CEOE 
 
 
 

Barcelona, 12 de novembre de 2014 

La vicepresidenta de Foment i presidenta de Fepime, María Helena de Felipe Lehtonen, ha notificat el 

seu vot d’abstenció a la proposta per designar a Antonio Garamendi com a nou president de Cepyme, 

la confederació espanyola de patronals de petites i mitjanes empreses. De Felipe, que és la 

representant de Foment del Treball al comitè executiu de Cepyme i n’ostenta una de les 

vicepresidències, ha justificat per “conflicte d’interès” el seu vot, en relació a les eleccions a la 

presidència de CEOE. 

 

María Helena de Felipe va comunicar divendres, a tots els efectes, la delegació del seu vot i el sentit 

d’abstenció, ja que aquesta setmana es troba a Tessalònica en una trobada empresarial. 

 

El Comitè Executiu de Cepyme és previst que es reuneixi aquesta tarda a les 16 hores amb caràcter 

d’urgència per proposar un nou president, Antonio Garamendi, que com a vicepresident primer de la 

patronal, es postula com a nou president. 

 

Foment del Treball participa amb 52 vocals a la Assemblea de CEOE, 7 dels quals són en 

representació de Cepyme. Precisament a la reunió d’aquesta tarda està prevista la designació dels 

representants de Cepyme a l’Assemblea de CEOE. 
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