
E L E C C I O N S
SINDICALS
Vull defensar els meus drets i els dels
meus companys i companyes. 
ANIMA’T

Procés d’elecció de delegats i delegades a les empreses
Les eleccions sindicals són el procés pel qual els treballadors i treballadores d’un
centre de treball elegeixen els seus representants. Són aquests representants els
que defensen els drets dels seus companys i companyes de feina, els que
encapçalen les reivindicacions o els que negocien les condicions de treball amb
l’empresa. Un o una representant sindical no és cap superheroi amb poders espe-
cials, és simplement una persona conscient de la necessitat de defensar les condi-
cions de vida i de treball i amb ganes de millorar-les.
Per fer tot això, compta en tot moment amb el suport del sindicat. Tant de les unions
territorials com de les federacions de ram, i Acció Jove de Catalunya proporcionen
assessorament laboral, jurídic i tècnic per orientar els representants dels trebal-
ladors i treballadores en la seva feina sindical i per resoldre tots els dubtes que els
sorgeixin, així com la formació necessària per poder desenvolupar correctament les
funcions.
Hi ha dos tipus de representants: els delegats i delegades de personal, que són
votats pels treballadors i treballadores de l’empresa, i els delegats o delegades
sindicals, que són nomenats per la secció sindical. A més, hi ha els delegats o del-
egades de prevenció, que són els que s’ocupen de temes relatius a la seguretat i la
salut a la feina.

Ho tinc decidit, vull ser delegat o delegada. I ara què?

Preavís
El procés comença amb l’enviament d’un preavís a l’empresa per informar-la que ha
d’obrir un procés d’eleccions sindicals. Aquest preavís, que prèviament ha de ser
registrat al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’envia i el regis-
tra el sindicat.
Des de la data del registre del preavís, l’empresa té un mes per convocar una reunió
amb els sindicats per constituir la mesa electoral. En aquesta mateixa reunió es pre-



sentarà el cens electoral i s’acordarà un calendari electoral on es marcarà el termini
per presentar les candidatures, la data i l’horari de votació.
sentarà el cens electoral i s’acordarà un calendari electoral on es marcarà la data i
l’horari de votació.

Qui pot votar?

Cens i mesa
El cens és el document que recull tots els treballadors i treballadores que tenen dret
a votar, que és tothom que tingui un mes d’antiguitat a l’empresa. El cens, l’elabora
la mesa a partir de les dades que l’empresa ha de facilitar-li. 
Si hi hagués algun error al cens, s’ha de fer una reclamació a la mesa perquè el mod-
ifiqui.
La mesa, la constitueixen 3 persones: el treballador o treballadora més jove, el de
més edat i el treballador o treballadora que tingui més antiguitat a l’empresa. La
mesa és la que prendrà totes les decisions que tinguin relació amb el procés.
L’empresa ha de mantenir una postura completament neutral i ha de deixar que la
mesa prengui les seves decisions lliurement.
El nombre de treballadors i treballadores és el que determina el nombre de repre-
sentants del comitè d’empresa o delegats i delegades de personal que s’han d’escol-
lir. L’escala és la següent:

I jo, em puc presentar? Com puc fer una candidatura de CCOO?
Els candidats i candidates poden ser qualsevol treballador o treballadora amb més
de sis mesos d’antiguitat, independentment del tipus de contracte, edat, gènere, ori-
entació o origen. En algunes empreses amb molta mobilitat de personal es poden
pactar terminis inferiors, però el més habitual són sis mesos.
Per ser delegat o delegada has de formar part de la llista electoral de la teva empre-
sa. La llista ha de contenir tots els llocs elegibles per ser vàlida, però és important
que sigui com més extensa millor, en el cas dels comitès d’empresa. Si no vols sor-
tir escollit com a delegat o delegada, pots participar igualment a la llista per donar
el teu suport personal. Ajuda els teus companys i companyes! 



Qui i com es decideix com i on es vota?

Calendari electoral
A la reunió de constitució de la mesa s’aprovarà un calendari que marcarà el dia i
l’hora exactes de les eleccions, els dies de presentació de candidatures i els dies i
els llocs on es podrà fer campanya per demanar el vot. És important a l’hora de
posar el dia i l’hora de les votacions, que es tinguin en compte els torns i els dies on
hi ha més treballadors i treballadores al centre de treball. Aquesta és la forma de
facilitar la màxima participació possible.

Si sóc delegat o delegada, quins drets i deures tinc?

Drets i garanties dels representants dels treballadors i treballadores
L’Estatut dels treballadors recull els drets i les garanties que els delegats i dele-
gades tenen per realitzar les seves funcions sindicals i de representació: no poden
patir cap mena de discriminació per la seva condició i, al mateix temps, se’ls
atorguen determinades condicions especials i garanties al seu lloc de treball.
Algunes d’elles són:
- No poden ser acomiadats ni sancionats per actuacions realitzades en l’exercici 

de la seva representació i l’any posterior de l’acabament del mandat.
- Tenen prioritat de permanència a l’empresa en els casos de suspensió o extinció

de contracte per causes tecnològiques o econòmiques.
- Disposen d’un crèdit horari per a l’exercici de les seves funcions de repre

sentació en horari laboral. Aquestes hores es paguen igual que si s’haguessin 
treballat i varien segons el nombre de treballadors i treballadores del centre.

- Tenen dret a expressar amb llibertat les seves opinions en les qüestions rela
cionades amb la seva representació, i poden publicar i distribuir les publicacions
d’interès laboral o social.

- Tenen dret a ser informats i consultats per l’empresariat sobre les qüestions que
puguin afectar els treballadors i treballadores, com la situació econòmica i els 
balanços de l’empresa, les previsions pel sector, les còpies dels contractes que
se signen a l’empresa, i un llarg etcètera.

Per entendre i actuar davant de la informació que han de facilitar les empreses, així
com per qualsevol dubte o problema que tinguin els delegats, a CCOO disposem de
l’assessoria legal i econòmica necessària. Els delegats i delegades tenen el suport
directe i constant de l’organització.



Ja sóc candidat o candidata!

Campanya
En el moment que ja s’han presentat totes les llistes de candidatures i han estat val-
idades per la mesa, comença la campanya electoral. Aquesta pot durar un dia o més
d’un mes, i serà acordada en el calendari electoral. 
La campanya s’ha de dur a terme dins del centre de treball. Totes les candidatures
han de tenir els mateixos espais i el mateix accés a la plantilla, per garantir una cam-
panya justa i en igualtat de condicions. 

Ha arribat el dia: vota’m!

Votacions
Les votacions es duran a terme en l’horari previst en el calendari electoral i en una
sala de fàcil accés per a tota la plantilla. Les urnes han d’estar tancades fins a l’ho-
ra del recompte i el lloc on es trobin les paperetes ha de garantir el vot secret i lli-
ure. Les paperetes amb les candidatures han de tenir totes la mateixa mida i format.
El dia de les votacions cada candidatura té dret a nomenar el nombre d’interventors
o interventores electorals que cregui convenient, i aquests controlaran en tot
moment que el procés de votacions es dugui a terme amb normalitat. Qualsevol inci-
dent es comunicarà a la mesa i aquesta ha de prendre’n nota i reflectir-ho a l’acta
d’escrutini.
Els interventors o interventores i el representant de l’empresa són les úniques per-
sones que poden estar presents en el recompte dels vots al final de la jornada de
votació.
Les actes recullen el resultat total de la votació i el nom dels representants que han
estat elegits per a cada candidatura. Els membres de la mesa han de registrar aque-
stes actes al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Més informació : acciojove@ccoo.cat 
Vialaietana, 16 
93.4812724
twitter @joves_ccoo 
www.facebook.com/acciojove.ccoo

Amb la col•laboració de...




