
Companyes i companys, 

Sembla que últimament ens ha donat una dèria per votar però el cert és que aquest any 

toquen eleccions a la Junta de Personal. De fet, s’han endarrerit uns mesos des de la data en 

què es podien convocar perquè hi havia la consulta i certa incertesa d’altres processos 

electorals. Ara ja està tot en marxa, i aquí us enviem un resum d’informacions que us poden 

interessar. 

 

QUAN VOTAR 

Les eleccions seran el proper dijous 26 de febrer de 9h a 17h.  

Disposareu de fins a mitja hora per a votar si la vostra mesa està dins del centre de treball on 

presteu serveis, i de fins a un màxim d’una hora i mitja, si la mesa es troba en un centre de 

treball diferent on presteu serveis dins de la mateixa localitat. 

En cas de que sigui una altra localitat –al Departament segurament no hi ha ningú- seria fins a 

4 hores. De totes maneres, els responsables de personal poden ser flexibles tenint en compte 

les circumstàncies concretes. 

També podeu votar per correu. Aquest any, es pot sol·licitar la documentació per a fer el vot 

per correu mitjançant l’Atri (heu d’anar a l’apartat Eleccions sindicals 2015 Cens del destacat a 

la dreta de la pantalla i anar a la sol·licitud). Podeu demanar el vot per correu però finalment 

anar a la mesa, el vot presencial és el que comptarà en aquest cas. Així si preveieu no estar 

disponibles per anar a votar el 26 de febrer, podeu ja iniciar els tràmits. Catac us podem ajudar 

amb l’enviament a correus del vot, però és cadascú qui ha de gestionar la seva documentació. 

 

ON VOTAR 

El Cens definitiu es pot consultar a l’Atri (apartat Eleccions sindicals 2015 Cens) i als llistats que 

hi ha penjat als taulells informatius de tots els centres de treball.  Com que darrerament hi ha 

hagut unitats que s’han traslladat d’edifici, heu de tenir en compte que potser no us toca votar 

a la mesa més pròxima, sinó que potser heu d’anar al la mesa més propera del centre que 

treballàveu abans. Per això, recomanem que comproveu on us toca votar.  

Als centres de treball del Departament d’Economia i coneixement hi haurà 4 meses de votació: 

Via Laietana 2 (Universitats), Via Laietana 38 (Idescat), Gran Via 635 (Patrimoni) i Rambla 

Catalunya 19-21 (Serveis Centrals). Per descomptat, heu de portar el DNI. 

Algunes persones del Departament estan treballant a centres d’altres Departaments (per 

exemple, interventors/es), i votaran al seu centre.  

A mode orientatiu, aquetes són les unitats corresponents a cada mesa (hi ha casos puntuals 

que no estan inclosos): 

Mesa 032: Via Laietana, 58 (Idescat i Junta de Finances) 



Mesa 028: Gran Via 635 (DG Patrimoni, xofers, ACCO, Intervenció general, DG Anàlisi i 

seguiment de les finances publiques, Secretaria d’Hisenda, DG Política i promoció 

econòmica –Fons Europeus) 

Mesa 005: Rambla Catalunya 19-21 (Serveis centrals, DG Política financera, DG Política 

i promoció econòmica, Junta consultiva, Gabinet del Conseller, Direcció de serveis, 

Secretaria General, DG Pressupostos, Intervenció General, Assessoria jurídica, SG 

Tresoreria)  

Mesa 033: Via Laietana 02 Secretaria d’Universitat i recerca 

 

CAMPANYA ELECTORAL 

La campanya electoral serà del 9 al 20 de febrer.  

En aquesta ocasió, a presons tenen dos dies de votacions per a cobrir els torns entre setmana i 

cap de setmana, el 22 i el 26 de febrer. Per tant, en el nostre cas la jornada de reflexió no és 

una jornada sinó tres! del 21 al 25. Encara que no puguem fer campanya aquells dies, no us 

despisteu i recordeu-vos d’anar a votar! 

CATAC – IAC hem plantejat una campanya “austera” en recursos materials i en hores sindicals 

(com a conseqüència de les retallades que hem patit al sindicat per part de l’Administració), 

però rica en necessitats! Moltes i molts segurament ja ens coneixeu, però també serà una 

bona ocasió per a presentar-nos amb la gent més nova. I serà el moment de posar en valor la 

nostra feina sindical, que encara que en els últims anys ha estat molt difícil, perquè la 

Generalitat no ens fa ni cas i s’ha saltat tota mena d’acords que ens havien costat molt 

d’aconseguir, ha estat un element clau per a frenar més retallades, per no donar res per 

perdut i recuperar alguns drets, i també per a defensar els serveis públics de la devastació de 

l’austeritat. 

Compatibilitzarem la campanya amb el dia a dia del sindicat i amb el lloc de feina, amb la qual 

cosa, anirem bastant a tope. Les tres línies sindicals seran, com sempre, les comunicacions per 

correu electrònic, el repartiment de material gràfic “low cost” i del programa pels centres de 

treball i assemblees.  

El calendari d’assemblees al Departament és: 

Dimarts 17 de febrer, a les 13h a Via Laietana, 2 

Dimecres 18 de febrer, a les 13h, a Gran Via 635 

Dijous 19 de febrer, a les 13h, a Rambla Catalunya 19 

 

Us hi esperem. 

 

 


