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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Objecte del Reglament.
1. El present Reglament, de conformitat amb la legislació estatal i autonòmica vigent reguladora dels
Òrgans de Govern de Caixes d'Estalvi té, com a objecte, regular el procediment que haurà de seguir-se per
a l'elecció i designació dels membres dels Òrgans de Govern de Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.
2. La regulació substantiva dels citats Òrgans de Govern en la seva constitució, competència i funcionament,
es conté en els Estatuts de Colonya, adaptats a la normativa vigent, que aquest Reglament desenvolupa.
Art. 2. Normes generals relatives al procés.
1. El Consell d'Administració acordarà la iniciació del procés d'elecció i designació dels membres dels
Òrgans de Govern i ho comunicarà a la Conselleria competent de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i a la Comissió de Control de Colonya.
Si quatre mesos abans de la finalització del mandat dels membres dels Òrgans de Govern que hagin de
cessar per haver finalitzat el període de temps pel qual van ser nomenats, el Consell d'Administració no
hagués acordat la iniciació del corresponent procés d'elecció i designació, la Comissió de Control el
requerirà perquè procedeixi al compliment de les seves obligacions donant inici al procés electoral.
2. El Consell d'Administració aprovarà el calendari electoral, desenvoluparà el procés d'elecció i
designació i impulsarà les diverses fases d’aquest per assegurar el compliment dels terminis.
3. Cap membre dels Òrgans de Govern de Colonya podrà ostentar simultàniament més d'una representació.

TÍTOL II
DE LA COMISSIÓ ELECTORAL
Art. 3. Constitució de la Comissió Electoral.
1. La Comissió de Control, una vegada acordat pel Consell d'Administració l'inici del procés d'elecció i
designació dels membres dels Òrgans de Govern, es constituirà en Comissió Electoral.
2. La Comissió Electoral serà l'òrgan encarregat de dirigir i vigilar el procés electoral i com a tal vetllarà
per la transparència dels processos i l'adaptació a la normativa aplicable dels actes que l'integren i
ostentarà les facultats necessàries per a la resolució de les reclamacions i impugnacions que, en l'exercici
de les seves funcions, es formulin.
Art. 4. Funcions de la Comissió Electoral.
1. La Comissió Electoral ostentarà les facultats que siguin inherents al compliment de les funcions que li
corresponguin i, en especial, les següents:
a) Fixar el contingut de la documentació electoral que s'utilitzi en els processos d'aquesta naturalesa,
controlar i verificar la formació de llistes electorals i candidatures i custodiar la documentació original
fins a la finalització de cada procés electoral, determinant després el destí d’aquesta documentació.
b) Constituir-se en Mesa Electoral quan el moment de l'elecció ho requereixi i mantenir l'ordre durant
els actes electorals que se celebrin, disposant el que sigui necessari per resoldre les incidències de
qualsevol classe que poguessin sorgir.
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c) Resoldre les consultes que es formulin i dictar instruccions electorals en matèria de la seva
competència. Controlar la idoneïtat i interès legítim de les persones que sol·licitin informació electoral
i, especialment, quan se sol·licitin còpies de les llistes.
d) Efectuar les convocatòries en els terminis i forma prevists en aquest Reglament.
e) Realitzar l'escrutini de les votacions, proclamar els resultats electorals i formalitzar les actes i la
resta de documents necessaris per a la seva constatació.
El Secretari de la Comissió Electoral, amb el vistiplau del seu President, expedirà les certificacions
relatives als processos electorals.
f) Tramitar les reclamacions que es formulin i donar trasllat al Consell d'Administració de Colonya,
dels resultats produïts.
2. Els càrrecs designats de la Comissió Electoral exerciran les seves funcions fins al moment de la presa de
possessió dels nous membres d'aquesta.
Art. 5. Funcionament de la Comissió Electoral.
1. Actuaran com a President, Vicepresident i Secretari de la Comissió Electoral els qui ho siguin de la
Comissió de Control. Qui presideixi les reunions tindrà vot de qualitat.
2. La Comissió Electoral serà convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició de dos dels seus
membres.
3. Per a la seva vàlida constitució serà necessària l'assistència d’almenys la meitat dels seus membres.
4. Els acords de la Comissió Electoral s'adoptaran per majoria dels assistents.
5. Totes les reclamacions dins el procés electoral es formularan per escrit i amb les proves oportunes, si cal,
dirigides a la Comissió Electoral dins el terminis establerts. Tota reclamació que es formuli fora del termini
no serà admesa per la Comissió.
El termini per interposar reclamacions davant la Comissió Electoral serà, excepte indicació en contra, de
cinc dies hàbils comptats des de la publicació, comunicació o notificació de l'acte que s'impugna.
El termini màxim per a la resolució i la corresponent notificació de les reclamacions presentades sobre les
distintes fases del procés electoral serà, excepte indicació en contra, de cinc dies hàbils a comptar de l'últim
dia en què fos possible la seva interposició.
S’entendrà per dies hàbils tots els dies de la setmana excepte els dissabtes, diumenges i festius.
6. Per al compliment de les seves funcions, la Comissió Electoral podrà demanar del Consell
d'Administració, del President i del Director General de l'Entitat, tots quants mitjans, antecedents i
informació consideri necessaris.
7. De la mateixa manera, el Consell d'Administració, a través del seu President, podrà sol·licitar a la
Comissió Electoral quanta informació cregui oportuna respecte a les funcions contemplades en l'article
anterior.
8. La Comissió Electoral, si observés durant el desenvolupament del procés, incompliments de la normativa
aplicable o altre tipus d'irregularitats que poguessin produir alteracions efectives en el resultat d'aquest,
adoptarà les mesures necessàries per garantir la correcta aplicació de la normativa electoral i informarà al
Consell d'Administració de les irregularitats detectades.
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9. Les funcions de la Comissió Electoral finalitzaran una vegada celebrada l'Assemblea General en què es
renovin els Òrgans de Govern, en la que es donarà compte dels resultats i incidències produïts durant el
procés electoral.
10. La Comissió Electoral podrà actuar, ja en ple o per mitjà d'una delegació facultada a l'efecte,
constituïda per almenys dues persones, en la que figurarà inexcusablement el seu President o persona en la
qual aquest delegui, de entre els qui composen la Comissió.
11. La interpretació de les normes contingudes en el present Reglament correspondrà efectuar-la a la
Comissió de Control.

TÍTOL III
ASSEMBLEA GENERAL
CAPÍTOL I: CONSELLERS GENERALS REPRESENTANTS DELS IMPOSITORS
Secció 1ª.- Designació dels grans impositors.Art.6. Designació dels grans impositors.
Els Consellers Generals representants dels grans impositors de l'Entitat en l'Assemblea General seran
designats per sorteig públic davant notari. Igualment actuarà la Comissió Electoral, que es constituirà en
Mesa Electoral amb dos dels seus membres que exerciran les funcions de President i Secretari de la Mesa.
Hi podrà assistir a més, un representant de la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi.
Art. 7. Cens provisional de grans impositors.
Als efectes de l’elaboració del cens i celebració del posterior sorteig per a la designació dels consellers que
representaran als grans impositors a l’Assemblea General, s'estableix com a única circumscripció la de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per poder tenir la consideració de gran impositor s’hauran de reunir els requisits establerts en l'article 12
dels Estatuts i no incórrer en cap de les incompatibilitats i prohibicions a què es refereixen els articles 13 i
19 dels Estatuts i, a més, hauran de superar el saldo mitjà de l’exercici anterior al de l’any natural en que
es celebri el sorteig, de les llibretes, comptes i dipòsits i que als efectes del procediment que a continuació
s’exposen tindrà la consideració de saldo mitjà de l’Entitat:
a) El saldo mitjà anual corresponent a l’exercici immediatament anterior al de la data del
sorteig, de cada llibreta, compte o dipòsit que, el seu titular o titulars siguin persones físiques
residents a les Illes Balears s’assignarà al seu únic titular o es distribuirà a parts iguals entre
el nombre de titulars quan siguin més d’un, assignant-se a cada impositor l’import
corresponent per a cada una de les llibretes, comptes o dipòsits dels que sigui titular.
b) Seguidament, s’addicionaran per a cada impositor, els imports obtinguts mitjançant el
procediment anterior, de cada una de les llibretes, comptes o dipòsits dels que sigui titular,
obtenint-se el saldo mitjà de cada impositor.
c)

Del quocient resultant de dividir la suma de tots i cada un dels saldos mitjans de cada
impositor entre el nº d’impositors obtindrem un saldo mitjà a nivell de l’Entitat, que serà el
que determinarà la condició de gran impositor per a aquells impositors que el superin. Per al
càlcul d’aquest saldo mitjà a nivell de l’Entitat no es tindran en compte aquells impositors que
el seu saldo mitjà sigui inferior a 500 euros.

Tots aquells impositors que el seu saldo mitja sigui superior al saldo mitjà a nivell de l’Entitat obtingut
mitjançant el procediment anterior, integraran el cens provisional dels grans impositors. Aquest cens
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quedarà exposat durant els 10 dies hàbils següents al de la seva validació per part de la Comissió Electoral,
en el tauló d’anuncis de la seu social de l’Entitat i a cada una de les oficines, per tal que es puguin efectuar
les objeccions i reclamacions que es considerin oportunes. Aquest cens contindrà només una relació de
DNIs ordenats de menor a major, entenent-se que aquesta exhibició té el caràcter de notificació als
interessats a tots els efectes.
Per donar-ne difusió, a instàncies de la Comissió Electoral es procedirà a inserir durant els 10 dies hàbils
següents al de la validació del cens per la Comissió Electoral a la pàgina web de l’Entitat, anunci en el que
s’informi de l’exposició del cens provisional amb indicació del lloc en que pot esser consultat.
Art.8. Reclamacions.
Dins el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des de la finalització d’aquest termini d’exposició, els
impositors podran formular les reclamacions que creguin oportunes davant la Comissió Electoral d'acord
amb les normes següents:
a) Es formularan per escrit. La reclamació expressarà de manera clara i concisa la petició que es
formuli.
b) Seran rebutjades les que es formulin fora de termini, no tinguin justificació, no es refereixin a
drets personals del reclamant, o no afectin al procediment electoral.
c) La Comissió Electoral resoldrà la reclamació dins els cinc dies hàbils següents al de la
presentació de la reclamació.
La resolució de la Comissió Electoral, que serà definitiva, es notificarà als interessats.
Art. 9. Cens definitiu dels grans impositors.
El cens definitiu resultant de les rectificacions que, si cal, s’haguessin produït, quedarà exposat en el tauló
d’anuncis de la seu social de l’Entitat i a totes les oficines de l’entitat fins al dia del sorteig, entenent-se que
aquesta exhibició té el caràcter de notificació als interessats, a tots els efectes.
Art. 10. Anunci del sorteig.
Obtingut el cens definitiu dels grans impositors que poden ser designats Consellers Generals, Colonya
procedirà a inserir l'anunci del sorteig a la pàgina web de l’entitat. Entre la data de l’anunci i la del sorteig
hauran de transcórrer almenys 15 dies hàbils.
L'anunci del sorteig haurà de contenir com a mínim el següent:
a) Lloc, dia i hora de la celebració del sorteig.
b) Menció expressa del caràcter públic de l'acte, amb presència del Notari.
c) Nombre de grans impositors i corresponents suplents que hauran de ser elegits per sorteig.
El sorteig es podrà fer coincidir amb el de compromissaris i amb el de les Corporacions Locals que hagin
de designar els seus representants d’acord amb l’establert a l’article 21.2-d) d’aquest Reglament.
Art. 11. Sorteig dels grans impositors.
La designació dels grans impositors es realitzarà per sorteig.
La Comissió Electoral, en presència del Notari, celebrarà el sorteig en el lloc, dia i hora assenyalats en
l'anunci, d'acord amb el procediment següent:
- El President de la Comissió Electoral entregarà al Notari el cens definitiu, degudament numerat
en ordre correlatiu d’acord al nombre de DNI de menor a major i iniciarà l'acte procedint a continuació el
Notari a efectuar el sorteig, que s'ajustarà a les normes següents:
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a) El Notari, prèvia comprovació del cens definitiu, consignarà en acta el número seqüencial més
alt dels assignats correlativament en el dit cens, introduint tot seguit en un recipient, bombo o
similar, deu boles, numerades del 0 al 9.
b) S'extrauran a l'atzar tantes boles com dígits tingui el nº seqüencial més alt del cens definitiu de
l’apartat a) anterior, començant per la xifra corresponent a les unitats.
c)

El dit número extret servirà per designar la totalitat de grans impositors, titulars, suplents i
reserves d’acord amb el sistema següent:
Primer. Quan el número extret o base sigui inferior al nº seqüencial més alt del cens definitiu:
esdevindrà automàticament designat gran impositor el titular del D.N.I. el número seqüencial
del qual coincideixi amb el número base extret i els d'aquells que correspongui en virtut
d'aplicar a aquest, un interval de cinc-cent enters, comptats en sentit ascendent i de manera
que, arribat a l'últim número del cens es segueixi, si cal, amb el primer d'aquesta, repetint-se
el cicle totes les vegades que fos necessari fins a completar el nombre de grans impositors, tant
de titulars com de suplents i reserves.
Segon. Quan el número extret o base sigui superior al nº seqüencial més alt del cens definitiu:
se suprimiran totes les xifres que siguin necessàries, per l'esquerra, fins a arribar un número
inferior o igual al número seqüencial més alt del cens definitiu, aplicant-se tot seguit idèntic
procediment al descrit en el paràgraf anterior.
Tercer. Quan el número seqüencial més alt del cens sigui múltiple de l'interval elegit i s'hagués
completat el cicle sense cobrir el nombre del total de grans impositors a designar, s'iniciarà un
nou cicle addicionant-li al número base una unitat, mantenint-se posteriorment l'interval de
cinc-cent enters.

A efectes de designacions dels suplents, les substitucions s’efectuaran segons l'ordre en què hagin estat
designats els titulars.
Finalitzat el sorteig, el Notari aixecarà acta ajustant-se a les prescripcions de la legislació notarial.
12.- Acceptació de la designació i avaluació de la idoneïtat.
Dins els cinc dies hàbils següents al de la celebració del sorteig, a instàncies de la Comissió Electoral es
comunicarà de forma fefaent a cada un dels grans impositors, tant titulars com suplents, que hagin resultat
elegits del sorteig, aquesta circumstància.
Aquells titulars i suplents que arran de l’esmentat sorteig hagin sortit elegits Consellers Generals en
representació del grup de grans impositors hauran de comunicar a la Comissió Electoral, en el termini
màxim de cinc dies hàbils des de que hagin rebut la comunicació anterior, la seva acceptació o, en cas
contrari, la seva renuncia. A més, els titulars que hagin acceptat hauran de remetre en el termini màxim de
cinc dies a comptar des de la seva acceptació degudament emplenat el test d’idoneïtat que prèviament se’ls
hi haurà lliurat a l’efecte per tal que la Comissió de Retribucions i Nomenaments en faci una avaluació i
anàlisi dins els 15 dies hàbils següents i n’informi del seu resultat a la Comissió Electoral.
Amb la finalitat de garantir l’efectivitat de la designació dels grans impositors (titulars i suplents) en els
supòsits en que hi hagi una renuncia voluntària o un informe desfavorable de la Comissió de Retribucions i
Nomenaments, es designaran un nombre de reserves igual al nombre de titulars més suplents que s’hagin de
designar, que substituiran, de forma successiva i correlativa a l’ordre en que aquests reserves hagin estat
designats, a aquells grans impositors (titulars i/o suplents) que una vegada elegits per sorteig hagin
renunciat o no hagin pogut prendre possessió del seu càrrec per informe desfavorable de la Comissió de
Retribucions i Nomenaments. Les substitucions dels reserves es realitzaran de forma correlativa seguint el
mateix ordre en què s’han elegit els titulars i els suplents.
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Secció 2ª.-Sorteig de Compromissaris
Art. 13. Designació de Compromissaris.
Els Consellers Generals representants dels Impositors de l'Entitat en l'Assemblea General, que no hagin de
tenir la consideració de grans impositors s'elegiran mitjançant compromissaris, que seran designats per
sorteig públic davant notari i en presència de la Comissió Electoral, d'acord amb les normes fixades en
aquest Reglament, en el que hi podrà assistir un representant de la Conselleria competent en matèria de
caixes d'estalvi.
Art. 14. Cens provisional d'Impositors.
Podran ser compromissaris els impositors de l'Entitat que reuneixin els requisits establerts en l'article 12
dels Estatuts i que no incorrin en les incompatibilitats i prohibicions a què es refereixen els articles 13 i 19
dels Estatuts. Als efectes del sorteig per a la designació dels compromissaris i d'assignació de Consellers
Generals, s'estableix com a única circumscripció la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Als efectes de determinar el compliment del requisit establert a l’article 12.2.a) dels Estatuts referit a
l’exigibilitat d’haver mantingut en l’exercici anterior a la data del sorteig un saldo mitjà en comptes de
l´Entitat no inferior a 500 euros, es procedirà d’acord amb el següent:
a) El saldo mitjà anual corresponent a l’exercici immediatament anterior al de la data del
sorteig, de cada llibreta, compte o dipòsit que, el seu titular o titulars siguin persones físiques
residents a les Illes Balears s’assignarà al seu únic titular o es distribuirà a parts iguals entre
el nombre de titulars quan siguin més d’un, assignant-se a cada impositor l’import
corresponent per a cada una de les llibretes, comptes o dipòsits dels que sigui titular.
b) Seguidament, s’addicionaran per a cada impositor, els imports obtinguts mitjançant el
procediment anterior, de cada una de les llibretes, comptes o dipòsits dels que sigui titular,
obtenint-se el saldo mitjà de cada impositor.
Tots aquells impositors que el seu saldo mitja sigui superior a 500 euros, obtingut mitjançant el
procediment anterior, integraran el cens provisional dels impositors que podran resultar elegits
compromissaris. Aquest cens quedarà exposat durant 10 dies hàbils, en el tauló d’anuncis de la seu social
de l’Entitat i de cada una de les oficines, per tal que es puguin efectuar les objeccions i reclamacions que es
considerin oportunes. Aquest cens contindrà només una relació de DNIs ordenats de menor a major,
entenent-se que aquesta exhibició té el caràcter de notificació als interessats a tots els efectes.
Per donar-ne difusió, a instàncies de la Comissió Electoral es procedirà a inserir a la pàgina web de
l’Entitat anunci en el que s’informi de l’exposició del cens provisional amb indicació del lloc en que pot
esser consultat.
El nombre total de compromissaris titulars serà el resultant de multiplicar per deu el nombre de Consellers
Generals que s’hagin de designar en representació dels impositors en l'Assemblea General de Colonya. Es
designarà el mateix nº de suplents com de titulars.
Art. 15. Reclamacions.
Dins el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini d'exposició, els
impositors podran formular les reclamacions que creguin oportunes davant la Comissió Electoral d'acord
amb les normes següents:
a) Es formularan per escrit. La reclamació expressarà de manera clara i concisa la petició
que es formuli.
b) Seran rebutjades les que es formulin fora de termini, no tinguin justificació, no es
refereixin a drets personals del reclamant, o no afectin al procediment electoral.
c) La Comissió Electoral resoldrà la reclamació dins els cinc dies hàbils següents als de la
presentació de la reclamació.
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d) La resolució de la Comissió Electoral, que serà definitiva, es notificarà als interessats.
Art. 16. Cens definitiu d'impositors.
El cens definitiu resultant de les rectificacions què, si cal, s’haguessin produït, s'exposarà al tauló d’anuncis
de la seu social de l’Entitat i a totes les oficines fins a la data del sorteig de compromissaris, entenent-se que
aquesta exhibició té el caràcter de notificació als interessats, a tots els efectes.
Art. 17. Anunci del sorteig.
Obtingut el cens definitiu dels impositors que poden ser designats compromissaris, a instàncies de la
Comissió Electoral, es procedirà a inserir l'anunci del sorteig a la pàgina web de l’entitat. Entre la data de
l’anunci i la del sorteig hauran de transcórrer almenys 15 dies hàbils.
L'anunci del sorteig haurà de contenir com a mínim el següent:
a) Lloc, dia i hora de la celebració del sorteig.
b) Menció expressa del caràcter públic de l'acte per als impositors de l'Entitat, amb presència del Notari.
c) Nombre de compromissaris que hauran de ser elegits per sorteig.
El sorteig es podrà fer coincidir amb el de grans impositors i amb el de les Corporacions Locals que hagin
de designar els seus representants d’acord amb l’establert a l’article 21.2-d) d’aquest Reglament.
Art. 18. Sorteig de Compromissaris.
La designació dels compromissaris es realitzarà per sorteig.
La Comissió Electoral, en presència del Notari, celebrarà el sorteig en el lloc, dia i hora assenyalats en
l'anunci, d'acord amb el procediment següent:
- El President de la Comissió Electoral entregarà al Notari el cens definitiu, degudament numerat
en ordre correlatiu d’acord al nombre de DNI de menor a major i iniciarà l'acte procedint a continuació el
Notari a efectuar el sorteig, que s'ajustarà a les normes següents:
a) El Notari, prèvia comprovació del cens definitiu, consignarà en acta el número seqüencial més
alt dels assignats correlativament en el dit cens, introduint tot seguit en un recipient, bombo o
similar, deu boles, numerades del 0 al 9.
b) S'extrauran a l'atzar tantes boles com dígits tingui el nº seqüencial més alt del cens definitiu de
l’apartat a) anterior, començant per la xifra corresponent a les unitats.
c)

El dit número extret servirà per designar la totalitat de compromissaris, titulars i suplents,
d’acord amb el sistema següent:
Primer. Quan el número extret o base sigui inferior al nº seqüencial més alt del cens definitiu:
esdevindrà automàticament designat compromissari el titular del D.N.I. el número seqüencial
del qual coincideixi amb el número base extret i els d'aquells que correspongui en virtut
d'aplicar a aquest, un interval de cent enters, comptats en sentit ascendent i de manera que,
arribat a l'últim número del cens es segueixi, si cal, amb el primer d'aquesta, repetint-se el
cicle totes les vegades que fos necessari fins a completar el nombre de compromissaris, primer
els de titulars i després els de suplents.
Segon. Quan el número extret o base sigui superior al nº seqüencial més alt del cens definitiu:
se suprimiran totes les xifres que siguin necessàries, per l'esquerra, fins a arribar un número
inferior o igual al número seqüencial més alt del cens definitiu, aplicant-se tot seguit idèntic
procediment al descrit en el paràgraf anterior.
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Tercer. Quan el número seqüencial més alt del cens sigui múltiple de l'interval elegit i s'hagués
completat el cicle sense cobrir el nombre del total de compromissaris a designar, tant titulars
com suplents, s'iniciarà un nou cicle addicionant-li al número base una la unitat, mantenint-se
posteriorment l'interval de cent enters.
Finalitzat el sorteig, el Notari aixecarà Acta ajustant-se a les prescripcions de la legislació notarial.
Art. 19. Elaboració de les llistes de Compromissaris.
En el transcurs dels quinze dies hàbils següents al del sorteig, la Comissió Electoral procedirà a la
comprovació que els impositors que hagin resultat elegits compromissaris compleixen els requisits
necessaris per a l'exercici d'aquest càrrec i efectuarà les substitucions necessàries, mitjançant suplents, de
conformitat amb el procediment establert en l'article anterior.
Els dits suplents substituiran de forma successiva i correlativa a aquells compromissaris que una vegada
elegits per sorteig hagin renunciat o que no compleixin els requisits exigits per esser compromissari
Dins el mateix termini del paràgraf anterior, es notificarà personalment a cada compromissari la seva
designació com a tal. Si en el termini de cinc dies hàbils, a comptar de la notificació, no fa cap manifestació
en contra, s'entendrà que accepta la designació.
Transcorreguts els terminis per a la comprovació i per a les acceptacions, la Comissió Electoral
confeccionarà la relació nominal dels compromissaris, la qual, degudament diligenciada, serà presentada
en el termini màxim de cinc dies hàbils al Notari per a la seva protocol·lització.
D’aquest cens se’n exposarà un exemplar al tauló d'anuncis de la seu social de l'Entitat i a cada oficina
durant un termini de cinc dies hàbils.
En la mateixa data d’entrega al Notari, a instàncies de la Comissió Electoral es publicarà a la pàgina web
de l’entitat, l'anunci de l’exposició indicant el lloc on es pot consultar. El termini per a presentar
reclamacions serà de cinc dies hàbils a comptar des de la publicació de l´anunci i es regiran per les normes
contingudes en l'article 15 d’aquest Reglament.
Un vegada finalitzat el termini per a la resolució de les reclamacions, es notificaran al Notari actuant les
rectificacions en el cas que s'haguessin produït, per a la seva protocol·lització.
El cens definitiu de compromissaris serà exposada fins al dia en que es celebrin les eleccions al tauló
d’anuncis de la seu social de l’Entitat i de totes les oficines, entenent-se que la dita exposició té, a tots els
efectes, el caràcter de notificació als interessats.
No podran integrar el cens definitiu de compromissaris aquells impositors que haguessin estat designats
com a representants del grup de grans impositors, tant titulars, com suplents i reserves, en virtut de les
normes establertes a la secció 1ª del capítol I d’aquest Reglament.

Secció 3ª.- Elecció dels Consellers Generals
Art. 20. Elecció de Consellers Generals representants dels Impositors.
Obtingut el cens definitiu de compromissaris, el President de la Comissió Electoral procedirà
immediatament a la convocatòria per a l'elecció de Consellers Generals representants dels impositors en
l'Assemblea General, que haurà de realitzar-se de conformitat amb les normes següents:
a) La convocatòria es farà mitjançant anunci a la pàgina web de l’entitat, i per notificació
domiciliària, mitjançant correu certificat, amb expressió del dia, lloc i hora inicial i final, que
seran entre les 10 i les 14 hores com a mínim, de la realització de les eleccions.
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b) Les eleccions es duran a terme en la seu social de l'Entitat i/o als llocs designats a l'efecte per la
Comissió Electoral.
c)

Seran elegibles Consellers Generals tots els compromissaris que compleixin els requisits
d'elegibilitat i no estiguin incursos en cap causa d'incompatibilitat, inclosos en el cens definitiu,
que estarà en poder de la Comissió Electoral durant l'acte de la votació, que se celebrarà en
presència de Notari.

d) La Comissió Electoral posarà a disposició dels compromissaris que desitgin presentar
candidatures, els models oficials de candidatures així com el test d’idoneïtat que haurà
d’acompanyar a cada candidatura.
A instàncies de la Comissió Electoral es comunicarà i s´informarà als compromissaris dels
requisits que seran exigibles als membres de l’Assemblea General, com també dels requisits per a
ser membre de qualsevol dels altres Òrgans de Govern de l’Entitat. També, se’ls recordarà la
conveniència d’ajustar-se a les millors pràctiques en matèria d’igualtat de gènere en el moment de
procedir a efectuar els seus nomenaments.
Les candidatures es presentaran a la Comissió Electoral, bé directament a aquesta, bé a través de
qualsevol oficina de Colonya, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar de la data de la
convocatòria per a la celebració de les eleccions. Entre la data de la convocatòria i l’assenyalada
per a la celebració de les eleccions haurà d’haver-hi una diferència de com a mínim trenta dies
naturals.
Les esmentades candidatures seran presentades per les persones que les encapçalin. En elles
constarà expressament l'acceptació dels candidats així com la seva declaració de no participar en
cap altra candidatura i de conèixer i complir els requisits legalment exigits per accedir a la
condició de Conseller General en representació del grup dels impositors, aportant i adjuntant a
aquests efectes degudament emplenat el test d’idoneïtat dels candidats que es presentin com a
titulars i suplents, per tal que siguin degudament avaluats per la Comissió de Retribucions i
Nomenaments. Les candidatures es presentaran en llistes tancades i contindran el mateix nombre
de candidats titulars que s’hagin d'elegir i el mateix nombre de suplents.
Si, en el termini màxim de cinc dies hàbils a comptar des de la data límit per a presentar
candidatures, la Comissió Electoral apreciés deficiències o irregularitats en alguna candidatura o
si la Comissió de Retribucions i Nomenaments n’hagués, dins aquest termini, informat
desfavorablement respecte de la idoneïtat d’algun integrant de la candidatura, es comunicarà al
cap de llista d'aquesta, perquè en un termini màxim de cinc dies hàbils a comptar de la seva
notificació, procedeixi a l'esmena, amb advertència que si no s’esmenés en el dit termini, quedarà
anul·lada, informant de l'anul·lació a l'Assemblea General.
Un vegada admeses com a vàlides per la Comissió Electoral les candidatures presentades, la
relació de totes les admeses s'exposarà al tauló d'anuncis de la seu central i als de les oficines per
al coneixement de tots els compromissaris.
e)

Per procedir a l'elecció, la Comissió Electoral es constituirà en Mesa Electoral amb, com a mínim,
dos dels seus membres que exerciran les funcions de President i Secretari de la Mesa.

f)

Cada candidatura podrà designar un interventor per a la Mesa Electoral, que no serà candidat i
que haurà d'ostentar la condició de compromissari.

g) La votació serà secreta i personal i el dret a votar s'acreditarà únicament per la inscripció en el
cens definitiu de compromissaris. Cada compromissari introduirà la papereta en un sobre i, prèvia
exhibició del Document Nacional d'Identitat o document que el supleixi, entregarà personalment al
President, el sobre contenint el seu vot. El President el dipositarà a l'urna destinada a l'efecte, que
serà de material transparent, anotant-se que el compromissari ha exercitat el seu dret de vot.
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h) Tant les candidatures com els sobres, estaran a disposició dels compromissaris en el local on es
realitzi la votació.
i)

Transcorregut el període hàbil de votació, es concedirà un termini de gràcia de quinze minuts,
durant el qual s'admetran els vots dels presents al local. Transcorregut el termini, el President
declararà tancada la votació.

j)

Immediatament després de tancada la votació i en presència del Notari intervinent es realitzarà
l'escrutini, llegint un membre de la Mesa en veu alta les paperetes que extraurà dels sobres
introduïts a l’urna, traient-los d'un en un i posant la papereta de manifest a la resta dels membres.
Seran nul·les les paperetes següents:
-

Aquelles que figurin en dos exemplars en un mateix sobre.

-

Les paperetes en blanc.

-

Les inintel·ligibles, segons el parer de la Mesa.

-

Les que recullin els noms dels candidats en diferent ordre del de la candidatura aprovada
per la Comissió.

-

Les que no continguessin la totalitat dels components de la candidatura aprovada per la
Comissió Electoral.

-

Les distintes al model oficial de candidatures.

Es consideraran vots en blanc aquells en els que no figuri dins el sobre cap papereta.
Qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant l'escrutini serà resolt a l'acte per decisió majoritària
dels membres de la Mesa.
Si qualque interventor present a l'escrutini tingués dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida per la
Mesa, podrà demanar a l'acte examinar-la i se l’hi haurà de concedir.
Finalitzat el recompte de vots, s'anunciarà en veu alta el resultat del recompte, especificant el nombre de
votants i el de paperetes llegides, el dels vots vàlids, el dels vots nuls, el dels vots en blanc i el dels obtinguts
per cada candidatura. En cas que es produís un empat a vots entre dues o més candidatures de les
presentades quedaran proclamats en primer lloc els caps de llista per ordre de més edat i després, de
manera successiva, la resta d'integrants de les respectives candidatures i en el mateix ordre de més edat, fins
a cobrir el numero de titulars i suplents a elegir.
Concloses les actuacions anteriors, s'aixecarà Acta de la sessió, que serà signada per tots els membres
presents de la Mesa, donant-se per conclòs l'acte. El Notari, per la seva banda, aixecarà Acta de les
actuacions.

CAPÍTOL II: CONSELLERS GENERALS REPRESENTANTS DE LES CORPORACIONS
LOCALS.
Art. 21. Representació de les Corporacions Locals.
1. Els Consellers Generals representants de les Corporacions Locals ho seran dels municipis en els que
tingui oberta oficina Colonya, i seran designats directament per les pròpies Corporacions, a través dels
seus respectius òrgans competents i pel procediment adequat, d'acord amb les seves normes de
funcionament.
2. Els consellers generals representants de les Corporacions Locals s’han de designar d’acord amb el
procediment següent:
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a) S’elaborarà una relació dels municipis on Colonya té oficines operatives.
b ) Aquesta relació de municipis s’ordenarà amb el criteri de major a menor nº d’oficines obertes en el seu
territori. Els casos d’empat es resoldran tenint en compte el volum de dipòsits del municipi.
c) Dues terceres parts dels consellers generals que corresponen a aquest grup de representació es cobriran
segons l’ordre de la llista a que es refereix la lletra b) anterior.
d) La designació de la tercera part restant s’efectuarà per sorteig entre els municipis que no hagin resultat
elegits segons el que disposa la lletra c) anterior. El sorteig es podrà fer coincidir amb el de
compromissaris i amb el dels grans impositors. Quedaran excloses del sorteig aquelles Corporacions Locals
que ja tinguin un representant designat a l’Assemblea General.
3. Una vegada determinat el nombre de Consellers que corresponguin a cada corporació, segons el sistema
establert a les normes anteriors, i que en cap cas podrà ser superior a un, el President de l’Entitat, a petició
de la Comissió Electoral, cursarà a les Corporacions, la sol·licitud de nomenament dels Consellers
Generals de la seva representació, amb advertència de les causes d'incompatibilitat i les limitacions
estatutàries que els afectin, informant-les dels requisits que seran exigibles per a esser membres de
l’Assemblea General i dels requisits per a esser membres de qualsevol dels altres Òrgans de Govern de
l’Entitat. També se’ls recordarà la conveniència d’ajustar-se a les millors pràctiques en matèria d’igualtat
de gènere en el moment de procedir a efectuar els seus nomenaments.
Les referides notificacions de designació s'efectuaran a través de la certificació literal de l'acord a aquest
efecte adoptat, en la que es contindrà expressió de l'òrgan que l'adopti, juntament amb carta d'acceptació
del designat i amb el test d’idoneïtat degudament emplenat i signat per cada un dels membres, i del que se’n
donarà trasllat a la Comissió de Retribucions i Nomenaments per a que n’efectuï la corresponent valoració.
Si aquesta fos negativa respecte d’alguna de les persones designades, es comunicarà oportunament a la
Corporació Local per a que procedeixi a efectuar una nova designació.

CAPÍTOL III: CONSELLERS GENERALS REPRESENTANTS DELS EMPLEATS DE
L'ENTITAT
Art. 22. Representació dels Empleats de l'Entitat.
1. Els Consellers Generals representants del Personal seran elegits mitjançant sistema directe entre tot el
personal de Colonya, segons el que disposen els Estatuts i aquest Reglament.
Seran electors tots els empleats en actiu fixos de la plantilla de l'Entitat. Seran elegibles els empleats en
actiu fixos de plantilla amb una antiguitat mínima de dos anys, procurant donar representació a les
diferents categories professionals de l’Entitat.
2. Als efectes de l'elecció dels representants del Personal, el Consell d'Administració acordarà l'obertura
del procés electoral per a la constitució o renovació de l'Assemblea General, expressant el nombre de
Consellers Generals a elegir, tant titulars com suplents. A tal efecte efectuarà convocatòria per a la votació,
en la que es contindrà data, hora i lloc en què se celebrarà l'elecció.
Així mateix, es comunicarà i s´informarà al grup d’empleats a través dels seus representants als Òrgans de
Govern dels requisits que seran exigibles a les persones que designin com a membres de l’Assemblea
General, i també dels requisits per esser membre de qualsevol dels altres Òrgans de Govern de l’Entitat.
També, se’ls recordarà la conveniència d’ajustar-se a les millors pràctiques en matèria d’igualtat de gènere
en el moment de procedir a efectuar els seus nomenaments.
3. Entre la convocatòria i la celebració de l'elecció, no podrà haver-hi menys de 10 dies hàbils.
En tot el procés d'elecció dels Consellers Generals d'aquest grup, actuarà igualment la Comissió Electoral,
que es constituirà en Mesa Electoral amb, com a mínim, dos dels seus membres que exerciran les funcions
de President i Secretari de la Mesa.
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4. Podran ser candidats per a l'elecció de Consellers Representants del Personal, tots els empleats fixos de
la plantilla de l'Entitat, que reuneixin els requisits d'elegibilitat establerts en el punt 1 anterior.
Cada elector votarà, com a màxim, a tants empleats com sigui el nombre de Consellers Generals
representants del personal a designar.
Qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant l'escrutini, serà resolt, en l'acte, per decisió
majoritària dels membres de la Mesa.
5. Efectuada la votació en presència de la Comissió Electoral es farà el recompte de vots en presència del
Notari i seran proclamats Consellers Generals per aquest grup els que obtinguin el major nombre de vots, i
suplents - un per cada titular - en el mateix número, els que els segueixin en ordre de votació. En cas
d'empat a vots, tant per a titulars com a suplents, es resoldrà a favor de l'empleat de major antiguitat a
Colonya. El Notari actuant aixecarà l’acta corresponent.
6. Els que hagin resultat elegits, aportaran dins els cinc dies hàbils següents a comptar des de la celebració
de les eleccions, el test d’idoneïtat degudament emplenat i signat per a cada un dels membres, i del que se’n
donarà trasllat a la Comissió de Retribucions i Nomenaments per a que n’efectuï la corresponent valoració.
Si aquesta fos negativa respecte d’alguna de les persones designades, ocuparà el seu lloc qui hagués
obtingut el següent major nº de vots.

CAPÍTOL IV: CONSELLERS GENERALS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS
REPRESENTATIVES D'INTERESSOS COL·LECTIUS.
Art. 23. Representació de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.
Es consideraran Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius les entitats sense ànim de lucre destinades
a l’assistència social, a la investigació científica i tecnològica, o a la formació, i les dedicades a la defensa
del patrimoni monumental, cultural, històric, artístic o mediambiental, amb arrelament reconegut en l’àmbit
territorial d’actuació de la caixa d’estalvis, Aquestes entitats han d’estar inscrites en el registre
corresponent o han d’haver estat declarades d’utilitat pública.
En cada exercici, el Consell d’Administració o cinc Consellers Generals podran presentar propostes
d’entitats i/o grups d’entitats candidates a formar part d’aquest grup o propostes de modificació de les
mateixes. L’Assemblea General haurà d’aprovar o rebutjar aquestes propostes. Dins els quinze dies hàbils
següents a la celebració de l’Assemblea, l’Entitat comunicarà la seva decisió a la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, perquè en el termini d’un mes a comptar des del moment en que li hagués estat comunicat,
n’informi.
Els Consellers Generals, representants de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius, seran
nomenats directament per les entitats i/o grups d’Entitats que l’Assemblea General hagi acordat.
Quan el nº d’entitats i/o grups d’Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius que hagi acordat
l’Assemblea General coincideixi amb el nº de representants d’aquest grup a la pròpia Assemblea, cada
entitat i/o grup d’Entitats designarà un representant titular i un suplent.
Quan el nº d’entitats i/o grups d’Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius que hagi acordat
l’Assemblea General sigui distint al nº de representants d’aquest grup a la pròpia Assemblea, serà aquesta
la que decidirà el nº de representants que ha de designar cada entitat i/o grup d’entitats, tant de titulars com
de suplents.
Per part de Colonya es comunicarà i s´informarà a les Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius dels
requisits que seran exigibles a les persones que designin com a membres de l’Assemblea General, i també
dels requisits per esser membre de qualsevol dels altres Òrgans de Govern de l’Entitat. També, se’ls
recordarà la conveniència d’ajustar-se a les millors pràctiques en matèria d’igualtat de gènere en el
moment de procedir a efectuar els seus nomenaments.
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Les notificacions de designació s'efectuaran a través de la certificació literal de l'acord a aquest efecte
adoptat, en la que es contindrà expressió de l'òrgan que l'adopti, juntament amb carta d'acceptació del
designat i amb el test d’idoneïtat degudament emplenat i signat per a cada un dels membres, i del que se’n
donarà trasllat a la Comissió de Retribucions i Nomenaments perquè efectuï la corresponent valoració. Si
aquesta fos negativa respecte d’alguna de les persones designades, es comunicarà oportunament a l’entitat
afectada per tal que procedeixi a efectuar una nova designació.

TÍTOL IV
ASSEMBLEA GENERAL PER A L'ELECCIÓ I RENOVACIÓ DELS
ÒRGANS DE GOVERN
Art. 24. Convocatòria de l'Assemblea General.
1. El President convocarà a la nova Assemblea General perquè la seva sessió se celebri en finalitzar el
mandat dels membres dels Òrgans de Govern que hagin de cessar per haver acabat el període de temps per
al que van ser nomenats.
2. La no designació per part d'algun dels grups de representació dels Consellers Generals que els
correspongués, no retardarà la convocatòria ni la reunió de l'Assemblea General en què es produeixi la
renovació parcial dels Òrgans de Govern, circumstància que haurà d'advertir-se en la comunicació que es
remeti sol·licitant la designació de representants.
3. La convocatòria es realitzarà conforme als mateixos requisits i procediments establerts en l'article 26 dels
Estatuts per a les sessions ordinàries de l'Assemblea General.
Art. 25. Ordre del dia.
L'ordre del dia dels assumptes a tractar en la sessió constituent de l'Assemblea General haurà d'incloure,
com a mínim, els punts següents:
a) Constitució de l'Assemblea General.
b) Informe de la Comissió Electoral relatiu a les incidències i resultats del procés electoral.
c) Informe sobre la idoneïtat dels Consellers Generals emès per la Comissió de Retribucions i
Nomenaments.
d) Acceptació i presa de possessió dels nous Consellers Generals.
e) Informe sobre la idoneïtat dels candidats a membres del Consell d’Administració i de la Comissió
de Control emès per la Comissió de Retribucions i Nomenaments.
f) Elecció dels membres del Consell d'Administració.
g) Elecció dels membres de la Comissió de Control.
h) Elecció dels membres de la Comissió d’Inversions.
i) Elecció dels membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.
j) Acord sobre aprovació de l'acta de la sessió.
L’informe de la Comissió Electoral esmentat en el punt b) anterior, haurà d'incloure les llistes de titulars i
suplents a l’Assemblea General per a la seva ratificació per l'Assemblea General i les propostes de
nomenament, a la resta dels Òrgans de Govern, amb indicació de titulars i suplents.
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Art. 26. Presidència de l'Assemblea General.
L'Assemblea General per a l'elecció i renovació dels membres del Consell d'Administració, de la Comissió
de Control, de la Comissió d’Inversions i de la Comissió de Retribucions i Nomenaments serà presidida de
conformitat amb l’establert en l'article 26 dels Estatuts i actuarà com a Secretari la mateixa persona que
s'especifica en l'esmentat precepte.
El President de l'Assemblea General podrà convocar els tècnics de l'Entitat que consideri per a
l’assessorament i col·laboració en les eleccions, comunicant-ho a l'Assemblea una vegada constituïda.
Amb anterioritat a la celebració de la sessió constituent, es tindrà a disposició de tots els Consellers
Generals un exemplar dels Estatuts de l'Entitat i del Reglament Electoral i de Règim Intern, a fi que
coneguin els seus drets, obligacions i el funcionament dels Òrgans de Govern de Colonya.

TÍTOL V
ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Art. 27. Proposta de candidatures.
1.- Els Vocals del Consell d'Administració seran designats per l'Assemblea General.
2.-Podran proposar candidats ( titulars i suplents) per a la designació de vocals independents un nombre
de, com a mínim, cinc Consellers Generals.
La proposta dels candidats (titulars i suplents) que han de representar els diferents grups que tenen
reconeguda representació en el Consell d’Administració d’acord al previst a l’article 30 dels Estatuts,
s’efectuarà pels consellers generals pertanyents a cada un dels grups, sens perjudici del dret d’agrupació
reconegut, a aquets efectes, al darrer paràgraf de l’article 36 dels Estatuts.
Necessàriament els candidats que es proposin hauran de reunir els requisits establerts a l’article 9 dels
Estatuts i no hauran d’incórrer en cap de les incompatibilitats i limitacions establertes als articles 13 i 15
dels Estatuts.
La proposta de candidatures, tant pel que fa als vocals independents com als vocals representants dels
diferents grups que tenen reconeguda representació dins el Consell d’Administració, haurà de formular-se
amb una antelació mínima de vint dies naturals a la data de la celebració de l'Assemblea General i es
dirigirà per escrit al President de l’Entitat.
De les candidatures presentades, la Comissió Electoral, per tal de determinar-ne la validesa, en donarà
compte a la Comissió de Retribucions i Nomenaments per tal que n’avaluï la idoneïtat dels diferents
candidats proposats.
Art. 28. Votació i nomenament.
1. Constituïda l'Assemblea en la qual hagi de procedir-se a l'elecció dels vocals del Consell d'Administració
i arribat a aquest punt de l'Ordre del Dia, el President, previ vistiplau de les candidatures per la Comissió
Electoral, proclamarà les candidatures vàlidament presentades.
En cas de discrepància sobre la validesa d'algunes de les dites candidatures, resoldrà el Ple de l'Assemblea.
2. Si les candidatures vàlidament presentades comprenguessin un nombre de candidats igual al de places a
cobrir, l'Assemblea ratificarà els corresponents nomenaments.
3. En el cas que no s´hagués presentat cap candidatura o que les candidatures vàlidament presentades no
aconsegueixin cobrir la totalitat de les vacants a proveir en el Consell d'Administració, tant de titulars com
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dels seus corresponents suplents, el nomenament el farà l’Assemblea General elegint, en aquest cas,
directament, el número complementari de Consellers que falti en les candidatures presentades, fins a cobrir
la totalitat dels membres necessaris del Consell, i els seus corresponents suplents.
4. En cas de provisió de vacants, correspondrà a la Comissió de Control l'adopció de les mesures oportunes
per a la seva cobertura.
5. Concloses les eleccions, el Notari actuant aixecarà l'acta pertinent.
En tot cas, el nomenament, reelecció i cessament de vocals del Consell d'Administració haurà de
comunicar-se a la Conselleria competent en matèria de caixes d'estalvi de la Comunitat Autònoma Balear,
al Banc d’Espanya i al Ministeri d’Economia perquè en prengui coneixement i constància, en el termini de
quinze dies hàbils.
El Consell d’Administració estarà subjecte a renovacions per meitats cada dos anys.

TÍTOL VI
ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE CONTROL
Art. 29. Designació dels membres de la Comissió de Control.
1.- Els Vocals de la Comissió de Control seran designats per l'Assemblea General.
2.-Podran proposar candidats ( titulars i suplents) per a la designació de vocals independents un nombre de
com a mínim cinc Consellers Generals.
Necessàriament els candidats que es proposin hauran de reunir els requisits establerts a l’article 9 dels
Estatuts i no hauran d’incórrer en cap de les incompatibilitats i limitacions establertes als articles 13 i 15
dels Estatuts.
La proposta de candidatures haurà de formular-se amb una antelació mínima de vint dies a la data de la
celebració de l'Assemblea General i es dirigirà per escrit al President de l’Entitat.
De les candidatures presentades, la Comissió Electoral, per tal de determinar-ne la validesa, en donarà
compte a la Comissió de Retribucions i Nomenaments per tal que n’avaluï la idoneïtat dels diferents
candidats proposats.
La Comissió de Control estarà subjecta a renovacions per meitats cada dos anys.
Així mateix, els seus membres han de reunir els mateixos requisits que els del Consell d'Administració.

Art. 30. Votació i nomenament.
1. Constituïda l'Assemblea en la qual hagi de procedir-se a l'elecció dels vocals de la Comissió de Control,
arribat a aquest punt de l'Ordre del Dia, el President, previ vistiplau de les candidatures per la Comissió
Electoral, proclamarà, les candidatures vàlidament presentades.
En cas de discrepància sobre la validesa d'algunes de les dites candidatures, resoldrà el Ple de l'Assemblea.
2. Si les candidatures vàlidament presentades comprenguessin un nombre de candidats igual al de places a
cobrir, l'Assemblea ratificarà els corresponents nomenaments.
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3. En el cas que no s´hagués presentat cap candidatura o que les candidatures vàlidament presentades no
aconsegueixin cobrir la totalitat de les vacants a proveir en la Comissió de Control, tant de titulars com dels
seus corresponents suplents, el nomenament el farà l’Assemblea General elegint, en aquest cas, directament,
el número complementari de Consellers que falti en les candidatures presentades, fins a cobrir la totalitat
dels membres necessaris de la Comissió, i els seus corresponents suplents.
4. En cas de provisió de vacants, correspondrà a la Comissió de Control l'adopció de les mesures oportunes
per a la seva cobertura.
5. Concloses les eleccions, el Notari actuant aixecarà l'acta pertinent.

TÍTOL VII
ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'INVERSIONS
Art. 31. Designació dels membres de la Comissió d'Inversions.
La designació dels membres de la Comissió d'Inversions es durà a terme d'acord amb el que disposen els
Estatuts en l'article 51 i d'acord al Reglament Intern de Funcionament d’aquesta comissió que s'hagi
aprovat a l'efecte per l'Assemblea General.

TÍTOL VIII
ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS I
NOMENAMENTS
Art. 32. Designació dels membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.
L'elecció dels membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments es realitzarà d'acord amb el que
figura establert en l'article 52 dels Estatuts i d'acord al Reglament Intern de Funcionament d’aquesta
Comissió que s'hagi aprovat a l'efecte per l'Assemblea General.

TÍTOL IX
ELECCIÓ DELS MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ GUILLEM
CIFRE
Art. 33. Designació dels membres de Fundació Guillem Cifre de Colonya.
L'elecció dels membres de la Fundació Guillem Cifre de Colonya es realitzarà d'acord amb el que figura
establert en l'article 53 dels Estatuts.

TÍTOL X
ELECCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL
Art. 34.Designació del Director General.
L'elecció del Director General es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 54 dels Estatuts.)
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TÍTOL XI
RENOVACIÓ I PROVISIÓ DE VACANTS DELS ÒRGANS DE GOVERN
Art. 35. Renovació de l'Assemblea General.
L'Assemblea es renovarà per meitats de Consellers Generals en cada grup que la integra, de manera que
cada dos anys hi hagi un procés electoral que afecti a la meitat dels grups següents: Impositors,
Corporacions Locals, Personal i Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius, de manera que cada
quatre anys s'hagi renovat la totalitat.
Art. 36. Renovació del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
La renovació del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que tindrà lloc en complir-se els dos
anys de l'inici del mandat quadriennal, es durà a terme tal i com disposen els Estatuts.
Art. 37. Provisió de vacants dels Òrgans de Govern.
A fi de complir la previsió continguda en l'article 21 dels Estatuts de l'Entitat, en relació amb les vacants
que puguin produir-se entre els components de l'Assemblea General, la Comissió de Control prendrà els
acords oportuns perquè les vacants que es produeixin en l'Assemblea General abans de complir-se el
termini del mandat dels Consellers Generals, siguin cobertes a la major brevetat pel suplent que
correspongui al substituït.
Igualment, serà la Comissió de Control qui, en produir-se una vacant en el Consell d'Administració o en la
Comissió de Control i, en previsió del que disposen els articles 35 i 47 dels Estatuts, haurà de prendre els
acords necessaris perquè iniciï l'exercici de les funcions el suplent que procedeixi, d'entre els elegits
prèviament per al mateix grup de representació.
Els suplents que no hagin exercit cap funció en finalitzar els mandats quadriennals, cessaran en aquest
moment en la seva condició.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Amb l’aprovació dels Estatuts per part de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la C.A.I.B, el
Consell d’Administració donarà inici al procés per a la constitució dels nous Òrgans de Govern, procedint
inicialment a la renovació de la meitat dels esmentats òrgans.
Segona. Per tal de garantir que la renovació dels òrgans es realitzi per meitats, per a la primera renovació
de l’Assemblea General es tindrà en compte el següent:
a) Els consellers generals designats en el procés renovador del mes d’abril de 2010, cessaran en els
seus càrrecs en el moment en què es dugui a terme la primera renovació per meitats. També
cessaran, en iniciar-se aquesta primera renovació, aquells Consellers Generals que van veure
prolongat el seu mandat com a conseqüència del que disposava la Disposició Transitòria 2ª b) de
l’anterior Reglament que ara es modifica pel present.
b) D’entre els Consellers Generals designats en el procés renovador del mes de juny de 2012 en
representació del grup dels Impositors, caldrà realitzar un sorteig per determinar els 9 consellers
d’aquest grup, que continuaran com a membres de l’Assemblea General fins que es realitzi la
segona renovació per meitats.
c) Dels Consellers Generals designats en representació del grup de les Corporacions Locals, cessaran
els designats pels Consells Insulars, en desaparèixer la seva representació als Òrgans de Govern,
- 20 -

REGLAMENT

d’acord al que disposen els nous Estatuts. També ho farà el designat per l’ajuntament de Calvià, en
no tenir l’Entitat, cap oficina oberta a aquest municipi. Pel que fa als membres designats pels
ajuntaments de Pollença i Palma, atès que d’acord amb el present Reglament, aquestes
corporacions només podran comptar amb un sol representant, se celebrarà un sorteig entre els dos
Consellers Generals que actualment representen a cada municipi, per tal de determinar quin d’ells
continuarà ostentant el càrrec. De la resta de Consellers Generals designats pels municipis
inclosos dins “la tercera part restant” a que es refereix l’article 21 d) d’aquest Reglament, es
celebrarà un sorteig per determinar quin municipi, dels tres que actualment estan representats,
continua representat a l’Assemblea General fins que es realitzi la segona renovació per meitats.
d) Dels Consellers Generals en representació dels Empleats, continuaran els nomenats en el procés
renovador de juny de 2012 fins que es dugui a terme la segona renovació per meitats, amb la
particularitat que un dels quatre que hauran de designar-se en el primer procés renovador només
es nomenarà per dos anys.
e) Dels Consellers Generals en representació de les Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius,
cessarà el que en el procés renovador de juny de 2012, es designà per dos anys. A més a més i de
cara a preservar una correcta renovació per meitats, en la primera renovació s’anomenaran dos
representants per un període només de dos anys i tres representants per quatre anys.
Tercera. Per a la primera renovació per meitats del Consell d’Administració es tindrà en compte el següent:
a)

Els membres del Consell d’Administració designats en el procés renovador del mes d’abril de 2010,
cessaran en els seus càrrecs en el moment en què es dugui a terme la primera renovació per
meitats. També cessaran en iniciar-se aquesta primera renovació, aquells membres del Consell
d’Administració que van veure prolongat el seu mandat com a conseqüència del que disposava la
Disposició Transitòria 2ª b) de l’anterior Reglament que ara es modifica pel present.

b)

En relació als membres del Consell d’Administració en representació del grup d’Impositors, caldrà
tenir en compte que el vocal que s’anomeni en el primer procés renovador, ho haurà de ser en
representació del grup dels grans impositors.

c)

D’entre els dos actuals membres que hi ha en representació de les Corporacions Locals, es
realitzarà un sorteig per a veure quin d’ells continua fins es realitzi la segona renovació per
meitats.

d)

Pel que fa al grup d’Empleats, entre els dos representants actualment existents es realitzarà un
sorteig per a veure quin d’ells continua fins es realitzi la segona renovació per meitats.

e)

L’actual membre representant de les Entitats Representatives d’Interessos Col·lectius continuarà
com a vocal fins es dugui a terme la segona renovació per meitats.

Quarta. Per a la primera renovació per meitats de la Comissió de Control es tindrà en compte el següent:
a) Els membres de la Comissió de Control designats en el procés renovador del mes d’abril de 2010,
cessaran en els seus càrrecs en el moment en què es dugui a terme la primera renovació per
meitats. També cessaran, en iniciar-se aquesta primera renovació, aquells membres de la Comissió
de Control que van veure prolongat el seu mandat com a conseqüència del que disposava la
Disposició Transitòria 2ª b) de l’anterior Reglament que ara es modifica pel present.
b) Continuaran, fins es realitzi la segona renovació per meitats, els dos membres que van ser
designats en el mes de juny de 2012.
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