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6 DE MARÇ 
ELECCIONS SINDICALS A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

PARTICIPA!  
EL TEU VOT ÉS IMPORTANT! 

 
 

ON VOTAR? 

 

L’administració habilita Meses Electorals on anar a votar presencialment, ubicades en diferents 

edificis de la Generalitat de Catalunya arreu del territorri català. No tots els edificis tindran meses 

electorals i pot ser que encara que hi hagi mesa en el teu edifici no et toqui votar al teu centre de 

treball. Informa’t on et toca votar!! 

 

Cada persona treballadora té assignada una mesa electoral on anar a votar. Pots saber la Mesa on 

et toca votar consultant-ho al portal ATRI. Quan entris al teu espai ATRI, a la part dreta has de tenir 

un REQUADRE VERD on hi diu ELECCIONS SINDICALS. Clica i t’apareixeran les teves dades censals i 

la Mesa on et toca anar a votar. No pots votar enlloc més. 

 

QUAN VOTAR? 
 

El dia 6 de març l’horari de votació presencial serà de 8.00 h a 17.00 h. Per poder votar cal 

identificar-se amb el DNI o passaport, NO s’accepta la fitxa com a document d’identificació. 

 

Si preveies que el dia 6 de març no podries anar a votar es podia demanar vot per correu. Els vots 

per correu han d’arribar a cada Mesa el dia de votacions abans que es tanqui l’horari de votació.  
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Abans d’introduir els vots per correu a l’urna la Mesa comprova en el cens si la persona treballadora 

ha votat o no. Per tant, si has fet vot per correu però el dia de votació finalment vols/pots a anar a 

votar, fes-ho! Llavors en cas que arribi el vot per correu a la Mesa si has votat presencialment el vot 

per correu no s’introdueix. 

 

QUANTA ESTONA TENS PER ANAR A VOTAR? 
 

Segons la Circular 7/2006 sobre participació del personal al servei de l’Administració de la 

Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals, per a exercir el nostre dret al 

vot les persones treballadores podem gaudir dels següents permisos:  

 
1.- PERMÍS PER A L’EXERCICI DEL VOT  
1.1.- El personal que presti serveis a l’Administració de la Generalitat mitjançant 
una relació de caràcter administratiu o laboral que tingui la condició d’elector en 
les corresponents eleccions sindicals del personal funcionari, estatutari i del 
personal laboral disposa, en funció d’on es trobi ubicada la mesa electoral en la 
qual ha de votar, del següent permís retribuït i no recuperable.  

1.1.1.- Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins 
a un màxim de mitja hora.  
1.1.2.- En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però 
dins de la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.  
1.1.3.- En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus 
serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la 
jornada ordinària i fins a un màxim de dues hores per aquell que la tingui 
inferior a l’ordinària. 

 

MATEIX CENTRE MITJA HORA 

DIFERENT CENTRE, MATEIXA LOCALITAT 1 HORA I MITJA 

DIFERENT CENTRE, DIFERENT LOCALITAT 4 HORES 

 

 
El 6 de març, VOTA la IAC-CATAC! 

Som les teves companyes i companys! 
 

La millor defensa,  
un bon IAC- CATAC!  

sindicat@catac.cat 


