CONDICIONS D’ACREDITACIÓ
1.

Qualsevol empresa associada a la Mútua que vulgui assistir a aquesta Junta General,
per si mateixa o per delegació, ha d’estar proveïda de la “Targeta d’Assistència /
Delegació de Vot”, degudament validada per la Mútua i, per votar-hi, estar al corrent, a
més, en el compliment de les seves obligacions com a mutualista.

2.

Entre el 24 de juny i el 5 de juliol de 2019, ambdós inclusivament, aquesta targeta es
pot recollir i presentar per a la seva validació al domicili social d’aquesta entitat (av.
de Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona) o al centre de la Mútua més proper al
domicili de l’empresa associada habilitat per a això, qualsevol dia feiner de dilluns a
divendres, de 10.00 a 13.00 hores. La relació d’aquests centres habilitats es pot consultar
a la pàgina web de la Mútua (www.mc-mutual.com) o trucant per telèfon al 934 051
244 (telèfon de la seu central) o al número de contacte habitual de la vostra oficina
de la Mútua. Juntament amb la targeta esmentada es facilitarà als mutualistes tota la
informació que sol·licitin i sigui necessària per emplenar-la i completar la documentació
requerida per participar en aquest acte.

3.

Excepcionalment, les empreses el Conveni d’Associació de les quals entri en vigor amb
posterioritat al 5 de juliol de 2019 es poden acreditar el dia de celebració de la Junta
General, fins al començament d’aquesta.

4.

L’empresa associada que vulgui assistir personalment a la Junta General ha de tenir
Conveni d’Associació vigent amb la Mútua i, per exercir el dret de vot, estar al corrent de
les seves obligacions socials, cosa que pot acreditar mitjançant l’exhibició del document
corresponent, expedit pels Serveis de la Tresoreria General de la Seguretat Social. En
el supòsit d’empreses associades que siguin persones jurídiques, la representació per
assistir a la Junta General ha de correspondre en la persona física que ostenti la condició
de representant orgànic de l’empresa o tingui poder suficient per a això.
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5.

Si una empresa associada vol delegar el seu dret de vot, ho ha de fer a favor d’una
altra empresa associada que estigui així mateix al corrent en el compliment de les seves
obligacions socials. L’empresa delegant, en aquest cas, ha de presentar, per a la seva
validació, la “Targeta d’Assistència / Delegació de Vot”, indicant-hi el nom de l’empresa
associada delegada i les instruccions de vot corresponents per a cadascun dels punts
inclosos en l’ordre del dia. També pot presentar aquesta “Targeta d’Assistència / Delegació
de Vot”, per a la seva validació, l’empresa delegada, si està especialment facultada per a
això. Serà aplicable en aquest cas allò que disposa l’apartat anterior per a les empreses
associades que siguin persones jurídiques.
La firma del representant de l’empresa delegant s’ha d’emetre en presència d’un empleat
de la Mútua degudament autoritzat a aquest efecte. Si això no és possible o en cas que,
segons el parer de la Junta Directiva (i, en nom seu, el secretari), hi hagués dubtes sobre
l’autenticitat d’alguna firma, se n’exigirà l’autenticació per mitjà de fedatari públic o entitat
bancària.

6.

Només són vàlides les delegacions de vot emeses entre les dates indicades, a favor d’una
altra empresa associada i amb indicació dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
i les instruccions corresponents de vot.

7.

En el cas que una empresa associada hagi emès més d’una delegació de vot, només
s’admetrà la validada en darrer lloc.

8.

En qualsevol cas, l’assistència personal a la Junta General d’una empresa delegant anul·la
qualsevol delegació de vot que aquesta hagi atorgat.

9.

No s’admeten “Targetes d’Assistència / Delegació de Vot” en què apareguin raspadures,
ratllades o qualsevol altra alteració del seu contingut original.

10.

En allò que no preveu aquesta convocatòria, s’aplicaran les normes contingudes en la
Resolució dictada sobre això el 10 de maig de 2000 per la Direcció General d’Ordenació
de la Seguretat Social.
Barcelona, 23 de maig de 2019

Signat: Miquel Valls Maseda
President de la Junta Directiva
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