
 Proposta de normativa del procés electoral del Gremi de Constructors de 
Barcelona i Comarques – Any 2022 

 
 

1. Disposicions generals  
 

La present normativa té per objecte regular el procediment electoral que regirà el nomenament 
del/a President/a i la Junta Directiva del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i 
Comarques.  
 
 

2. Convocatòria d’eleccions  
 

L’obertura del període electoral es determinarà per acord de l’Assemblea General, o  per la 
Junta Directiva del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. En el termini 
de quaranta-vuit  hores es procedirà a remetre l ’acord a tots els agremiats.  
 
Les eleccions es celebraran en Assemblea General convocada amb una antelació mínima 
d´un mes. La convocatòria es farà mitjançant comunicació formal tal i com queda  regulada 
als Estatuts del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i Comarques.  
 
 

3. Persones Candidates 
 

Són requisits imprescindibles per a ser candidat/a a la presidència de la Junta Directiva del 
Gremi:  
 
. Antiguitat mínima com empresa agremiada de 4 anys.  
. Ésser al corrent de pagament de les quotes gremials.  
. Acreditar, mitjançant poder, la representació de l´empresa agremiada.  
. Presentar una candidatura amb un mínim de 18 membres.  
. Recolzament d´un mínim del 5% de les empreses agremiades.  
 
Són requisits imprescindibles per integrar-se en qualsevol candidatura:  
 
. Antiguitat mínima com empresa agremiada de 4 anys.  
. Ésser al corrent de pagament de les quotes gremials.  
. Acreditar, mitjançant poder, la representació de l´empresa agremiada.  
 

 

4. Proclamació de candidats/es  
 

Fins un màxim de vint dies naturals previs a la celebració de l’Assemblea General, es podran 
presentar les candidatures per a President/a del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona 
i Comarques, mitjançant carta dirigida al/la Gerent, signada pel candidat/a i acreditant, 
mitjançant poder, la representació de l´empresa agremiada.  
 
Ningú podrà presentar el seu suport a més d’un/a candidat/a a President/a.  
 
El/la Secretari/a de la Junta Directiva farà la proclamació de les persones candidates 
anunciant-ho  a la pàgina web del Gremi.  
 
Una vegada feta la proclamació de les persones candidates s´obrirà el període de 
reclamacions, que finalitzarà una setmana abans de l´assemblea general electoral.  
 



Si hi haguessin reclamacions aquestes seran dirimides per la Junta Electoral en un termini de 
quaranta-vuit hores.  
 
 

5. Desenvolupament de les eleccions 
 

L’Assemblea General s´iniciarà amb la constitució de la Mesa Electoral i amb el nomenament 
dels seus components.  
 
La Mesa estarà composada per una persona que exercirà de President, dos Vocals i un/a 
Secretari/a.  
 
El/la President/a de la Mesa serà el/la President/a sortint en el cas que no fos candidat/a. Si 
es presentés a la reelecció, la Presidència de la Mesa correspondrà al/la Vice-president/a de 
més edat.  
 
Els vocals seran dos membres sortints de la Junta Directiva.  
 
Actuarà com a Secretari/a,  el/la Secretari/a de la Junta Directiva o en el seu defecte el/la 
gerent del Gremi.  
 
Qualsevol candidat/a podrà designar un/a interventor/a elector/a que supervisi la votació i 
l’escrutini.  
 
Son electors/es:  
 
. Totes les empreses agremiades al Gremi de Constructors d´Obres de Barcelona que estiguin 
al corrent de les quotes gremials i amb una antiguitat mínima d´un any.  
 
. Correspon un vot a cada empresa agremiada  
 
. Les organitzacions empresarials de menor àmbit territorial o subsectorials, membres del 
Gremi de Constructors d´Obres de Barcelona i Comarques, que estiguin al corrent de 
pagament de les quotes gremials, disposen cadascuna d´elles d´un vot.  
 
L´horari per realitzar la votació serà de 9h fins a les 17h, del dia de l´Assemblea, mitjançant 
vot secret.  
 
En el cas d’assistir apoderat/da en representació de l’empresa agremiada, haurà de mostrar 
a la Mesa, abans del vot, el document acreditatiu de la representació.  
 
Es tindran per no posats els noms que resultin il·legibles i els que no identifiquin de cap manera 
als candidats/es proclamats/des.  
 
 

6. Proclamació i nomenament de President/a  
 

Serà proclamat President/a del Gremi de Constructors d´Obres de Barcelona i Comarques 
el/la candidat/a més votat/da.  
 
Un cop escrutats tots els vots, el/la President/a de la Mesa farà públic el resultat indicant els 
vots que ha rebut cada candidat/a, els emesos en blanc i els nuls.  
 
Si només existís una sola candidatura, el/la President/a de la Mesa Electoral la proclamarà. 


