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INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE TREBALLADORES/RS EN LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA EL 21 DE DESEMBRE DE 2017
(basades en la darrera Circular, Funció Pública publicarà una específica en breu)

PERMÍS PER A LES PERSONES TREBALLADORES QUE EL DIA DE LES ELECCIONS SIGUI
COINCIDENT AMB LA SEVA JORNADA LABORAL :
Màxim quatre hores dins de la jornada laboral.
PERMIS RETRIBUÏT I NO RECUPERABLE.
JORNADA QUE COINCIDEIXI PARCIALMENT AMB L'HORARI DELS COL·LEGIS ELECTORALS
INFERIOR A
2H
4H

SUPERIOR A
COINCIDÈNCIA

2H
4H

PERMÍS
NO PERMÍS
2H DE PERMÍS
4H DE PERMÍS

S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís a les persones treballadores que
el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.
DETERMINACIÓ DEL MOMENT D'UTILITZACIÓ DE LES HORES :
Potestat de l'empresari/ària.

JUSTIFICANTS DE VOTACIÓ:
Per l'abonament del salari del temps utilitzat es requereix l'exhibició del justificant
acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.
PERMÍS DELS/LES MEMBRES DE MESA ELECTORAL O D'INTERVENTORS /ES QUE
EL DIA DE LES ELECCIONS SIGUI COINCIDENT AMB LA SEVA JORNADA LABORAL .
Membres de mesa electoral o d'interventors /es:
La jornada completa del 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a
les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
S'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o
interventor/a.
Si alguna de les persones treballadores incloses a l’apartat anterior hagués de treballar en el
torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o
empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui
descansar la nit anterior a les elecc ions.

PERMÍS PER FORMULAR LA SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PER EXERCIR EL VOT PER

CORREU
Des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017 es pot demanar
permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores , per a les
persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o amb
dificultats per exercir el dret de sufragi el 21 de desembre de 2017.

MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC DE 20 DE NOVEMBRE:
Situació de les condicions laborals a les oficines del SOC: càrregues de treball insostenibles, manca
d'informació, de recursos, baixes sense substitució, etc.
Reiterem que la situació a les oficines és insostenible, amb càrregues de treball molt grans per l'inici del
programa de la Renda Garantida, afectant la salut del personal. Demanem solucions urgents: formació,
informàtica, espais, dotacions... Des del SOC, reconeixen que la situació és crítica i diuen que estan
treballant en solucions:
- 224 places d'orientadors per oficines
- canvi en el procediment que pot alleugerir la feina dels orientadors
- revisió de l’aplicatiu de cita prèvia, que ha portat problemes
- es continua treballant en la formació, ja que només s’ha fet una formació molt bàsica
- ara no es cobreixen les baixes, però al gener es publicarà l'oferta de borsa de treball i es
començarà a cobrir tot
- el programari ha donat molts problemes i el 18 de desembre pot haver-hi un canvi que aporti
solucions, però alhora durant aquest mes acaben contractes, unes 150 places
Situació en què es troba el PESCO i, concretament, quant a l'oferta del 2017, i concreció per cossos
afectats
5008 places en total de personal funcionari d'administració i tècnic i personal laboral. El grup de treball
i la CIVE treballaran per a la distribució d’aquestes places entre els dos col·lectius i entre cossos i
departament en el cas del personal laboral.
Torn obert de paraules
Vaga 8 de novembre: segons Funció Pública, si el/la treballador/a s’adhereix a la vaga, s’adhereix a la
jornada de vaga sencera. Nosaltres no estem d’acord amb aquesta interpretació i emprendrem les
accions legals que corresponguin (feu clic aquí).
GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 28 DE NOVEMBRE:
Del calendari orientatiu dels processos de concurs general, promoció interna exclusiva i ofertes
d’ocupació públiques (feu clic aquí), només s'ha modificat:
- promoció interna especial del D al C: nova previsió GENER 2018
- oposicions A1 cos general: nova previsió de publicació de la convocatòria MAIG 2018. L'adequació del
temari s'ha de publicar en un termini de 6 mesos abans de la primera prova, per tant, encara tenen
temps. Sembla que l'adequació aniria més per un canvi en els primers temes enfocat a l’atenció a la
ciutadania. Recordeu que aquesta convocatòria no està subjecta a l'oferta pública del 2017, perquè
aquestes places les van treure de l'oferta per donar-les al cos de mossos. Per poder treure la
convocatòria han de fer l'oferta pública que correspongui al PESCO (Pla d'Estabilitat i Consolidació).
Segurament com ja teníem una previsió a l'oferta 2017 de 400 places, ara podríem estar parlant de més.
Per a la resta de cossos, es manté el que ja hi havia, sempre tenint en compte que si s'endarrereix una
cosa, totes van a remolc. Pensem també, que tot el que correspongui a l'oferta de 2015, hi ha de termini
fins al juliol de 2018 per publicar les convocatòries, sinó es volen perdre les places, òbviament, aquesta
no és la intenció, han dit.

sindicat@catac.cat

