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NORMES DE LA CONVOCATÒRIA PER ESCOLLIR LES ASSOCIACIONS 
PROFESSIONALS I SINDICALS MÉS REPRESENTATIVES A EFECTES DE RELACIONS 
AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona, en raó de les seves competències en matèria 
d’ordenació del sector del taxi, instrumenta diversos mecanismes de participació dels 
professionals d’aquesta activitat en la presa de decisions i en la implantació d’accions 
per afavorir el millor servei als ciutadans. 
 
Aquesta participació en les relacions amb l’ÀMB s’instrumenta mitjançant les 
associacions i organitzacions sindicals més representatives del sector, i també a través 
de la presència de representants dels conductors no titulars de llicències. 
 
Amb aquesta finalitat, l’ÀMB planteja formular una consulta als taxistes, per tal que 
escullin  o determinin les associacions i organitzacions  sindicals més  representatives. 
Per tant, les eleccions no comporten la determinació de les persones físiques que 
actuaran en representació del sector si no la identificació del nivell de representativitat 
de cada associació en el sector, a efectes de la integració dels respectius representants 
en els òrgans de participació. 
 
La consulta es celebrarà l’ 11 de juny de 2020 i es regirà per les normes següents: 
 

1.- Electors 
 
Seran electors tots els titulars de llicència d’autotaxi, que estiguin en ple exercici dels 
seus drets. 
 
L’Institut Metropolità del Taxi tancarà el cens d’electors el dia 4 de juny i estaran 
incloses totes les persones que en aquesta data siguin titulars de llicència. L’IMET 
elaborarà el cens d’electors. 
 
El cens electoral es podrà  consultar al portal web de l’IMET, a partir de l’endemà del 
seu tancament.   
 

2.- Sistema electoral 
 
L’objecte d’aquestes normes és regular la consulta que permeti determinar la 
composició de la representació de les diferents organitzacions del sector del taxi. 
 

a) Els electors hauran d’utilitzar una d’aquestes tres paperetes de votació: 
 

Paperetes del grup 1. S’escollirà en la votació entres totes les 
organitzacions que vulguin representar a les persones físiques titulars 
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d’una o dues llicències, ordenades alfabèticament i amb el nom de tres 
representants com a màxim, que hauran de ser titulars de llicència en 
actiu. 
 
Paperetes del grup 2. S’escollirà en la votació entres totes les 
organitzacions que vulguin representar a les persones jurídiques titulars 
de llicència i a les persones físiques titulars de tres o més llicències. 
Aquestes estaran ordenades alfabèticament i amb el nom de tres 
representants com a màxim, que hauran de ser administradors en actiu 
de l’empresa. 
 
Les paperetes de cadascun dels dos grups es dipositaran a la mesa 
corresponent al respectiu grup. 

 
b) Seran representants a efectes de les relacions amb l’IMET: 
 

PERSONES FÍSIQUES TITULARS D’UNA O DUES LLICÈNCIES 
- Aquelles candidatures de les organitzacions que vulguin representar a les 

persones físiques titulars d’una o dues llicències i que obtinguin el 10% o més 
dels vots vàlids emesos. 

 
Per tant, no es tindran en compte, a efectes de representació, aquelles 
candidatures que no hagin obtingut almenys el 10% dels vots vàlids emesos en 
el conjunt de les meses electorals. 
 
Les candidatures que hagin obtingut entre un 10% i un 30% de vots estaran 
representades per dues persones. 
Les candidatures que hagin obtingut més d’un 30% i fins a un 50% de vots 
estaran representades per tres persones. 
Les candidatures que hagin obtingut més d’un 50% de vots estaran 
representades per quatre persones. 
 
PERSONES JURÍDIQUES I PERSONES FÍSIQUES TITULARS DE TRES O MÉS 
LLICÈNCIES 

- Aquella candidatura de les organitzacions que vulgui representar a les persones 
jurídiques titulars de llicència i a les persones físiques titulars de tres o més 
llicències que obtingui més  vots. Aquesta candidatura estarà representada per 
dues persones. 
 

3.- Presentació de candidatures. Requisits 
 
Podran presentar candidatures tots els sindicats, gremis i associacions professionals, 
legalment constituïts a l’aprovació d’aquestes normes. Hauran d’aportar original o 
còpia autenticada dels documents següents: 
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- Acta de constitució. 
- Estatuts. 
- Acord de la Junta per concórrer a la consulta. 
- Acord de la Junta  per determinar els representants. 
- Acord de les respectives Juntes en les candidatures de coalicions electorals. 

 

4.- Lloc i termini de presentació 
 
Les candidatures hauran de ser formalitzades per instància dirigida la gerent de l’IMET, 
a la seu d’aquest organisme durant el període del 16 al 30 d’abril de 2020. 

 
5.- Proclamació de candidatures vàlides 
 
La gerència de l’IMET notificarà als sindicats, gremis i associacions professionals, 
l’acceptació o denegació de les candidatures presentades en un termini màxim de sis 
dies naturals, després que s’hagi esgotat el termini de presentació. Aquesta resolució 
podrà ser impugnada, en el termini de tres dies naturals, davant la Junta Electoral, qui 
decidirà sobre la impugnació plantejada. 
 
Així mateix, es disposarà la col·locació de les candidatures admeses en un indret 
d’accés públic a la seu de l’IMET i al portal web per a la seva consulta. 
 

6.- Campanya 
 
Les candidatures admeses podran desenvolupar activitats per donar a conèixer els 
mèrits dels seus membres i el seu programa. Aquestes activitats mai han de ser 
susceptibles de repercutir en el funcionament del servei o de la normalitat ciutadana. 
En el cas d’incomplir-se aquest requisit, la Junta Electoral podrà notificar a una 
candidatura la seva desqualificació amb independència de les mesures i sancions 
previstes pel Reglament Metropolità del Taxi i de les que siguin competència d’altres 
autoritats. 
 
La campanya s’iniciarà el dia 27 de maig de 2020 i conclourà a les 24:00 hores del dia 
10 de juny de 2020.  
 

7.- Votacions 
 
a.- Data i horari: 
 
Les votacions se celebraran el dia 11 de juny de 2020. L’horari de votació serà de les 
09:00 a les 20:00 hores. L’IMET promourà que els llocs de votació siguin prou coneguts 
per tots els electors i candidatures. 
 
b.- Meses de votació 
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Es constituiran cinc llocs de votació amb les meses corresponents i necessàries 
repartides pel territori metropolità. La gerent de l’IMET determinarà el lloc de la seva 
ubicació, i estaran presidides cadascuna d’elles per un funcionari de l’Administració 
metropolitana que actuarà per designació de la gerent de l’IMET, a fi de garantir el 
correcte funcionament de la mesa. 
 
Les persones jurídiques i les persones físiques titulars de tres o més llicències tindran 
un sol lloc de votació. 
 
Les candidatures admeses podran designar interventors que presentaran les seves 
credencials al president de la mesa. Aquest, un cop comprovada la validesa de les 
credencials, les admetrà i les incorporarà a l’acta com a membres de la mesa, i hi farà 
constar l’hora en què es produeixi la seva incorporació. 
 
L’IMET té la responsabilitat de proveir les meses de paperetes normalitzades als 
efectes de la votació, amb nombre suficient per al desenvolupament de les votacions. 
 

8.- Escrutinis 
 
En tancar-se els col·legis a l’hora prevista, el president de la mesa donarà per acabades 
les votacions i procedirà a anunciar als presents l’inici de l’escrutini. Aquest serà públic 
per a aquelles persones que reuneixin la condició d’electors. 
 
El president procedirà a obrir una urna i anirà extraient-hi les paperetes, i anunciarà en 
veu alta els vots obtinguts. 
 
Una vegada finalitzat l’escrutini i el recompte, el president proclamarà els resultats 
obtinguts per cada candidatura i signarà l’acta, tot invitant a signar-la als interventors. 
Es lliurarà còpia de les actes a tots  els interventors que les demanin, a la seu de l’IMET. 
 

9.- Junta Electoral 
 
La Junta Electoral estarà formada per tres membres: el secretari de l’AMB, que en serà 
el president, i dos representants de la Generalitat de Catalunya: un representant del 
Departament d’Empresa i Coneixement i un altre de la Direcció General de Transports i 
Mobilitat. 
 
La Junta Electoral serà competent per resoldre els conflictes sobre l’acceptació o 
denegació de candidatures, els derivats de la campanya electoral, de les paperetes 
electorals, de la composició de les meses i el seu funcionament, i qualsevol aspecte no 
expressament regulat que pugui presentar-se en tot el procés de la consulta electoral, 
la qual tindrà en compte les analogies amb les normes i els costums electorals 
generals. 
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La Junta Electoral podrà anul·lar el resultat d’una mesa si es produeixen situacions que 
facin impossible l’exercici del dret al vot o si es detecten irregularitats en l’emissió del 
vot. 
 
Així mateix, es farà càrrec de les actes, urnes i paperetes, i signarà als presidents de les 
meses un rebut on consti el moment de recepció i les incidències, en cas d’existir-ne. 
 
Les actes, urnes i paperetes seran lliurades immediatament pel president de la mesa a 
l’IMET, on estarà ubicada la Junta Electoral. 

 
10.- Proclamació de resultats provisionals 
 
La Junta Electoral proclamarà els resultats provisionals de les votacions, i ho notificarà 
a les candidatures admeses en el termini dels dos dies següents al de la celebració de 
la consulta. 
 

11.- Reclamacions i proclamació de resultats definitius 
 
Les candidatures admeses podran efectuar reclamacions pel que fa als resultats 
provisionals proclamats per la Junta Electoral, en el termini de vuit dies naturals des de 
la seva notificació. Les reclamacions s’hauran de plantejar formalment a la seu de 
l’IMET i es dirigiran a la Junta Electoral. 
 
Les reclamacions inclouran les al·legacions corresponents i les proves oportunes. 
 
La Junta Electoral comunicarà a les candidatures interessades la seva decisió abans de 
quinze dies des de la fi del termini de presentació de reclamacions i declararà definitius 
els resultats. 
 
La proclamació definitiva dels resultats de la consulta serà realitzada pel president de 
l’IMET. 
 
12.- Vigència dels resultats de la consulta als efectes de la participació davant 
l’Administració 
 
La vigència dels resultats de la present consulta és de quatre anys, des de la data de la 
seva celebració. 

 
13.- Normes complementàries 
 
En tot allò que no estigui expressament regulat en la present normativa, es tindrà en 
compte, per analogia, les normes i costums electorals generals. 
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Barcelona, 5 de febrer de 2020 


