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ELECCIONS SINDICALS AL SOC
Com a treballadors i treballadores del SOC, tenim l’oportunitat de
participar en el procés electoral per escollir els/les nostres
representants a la Junta de Personal del SOC, que és qui defensa els
interessos del conjunt de persones que actualment treballem al SOC a
tota Catalunya.

DIA DE VOTACIONS: el 12 de desembre de 2013
Horari: de 9 a 16 h
Les meses electorals parcials seran les següents:










Serveis Centrals
Oficina de Treball de Sabadell-Sardà
Centre del Departament d’Empresa i Ocupació, ubicat al carrer Sepúlveda
Oficina de Treball d’Hospitalet-Farga
Oficina de Treball de Granollers-Perifèria
Servei Territorial de Tarragona
Servei Territorial de les Terres de l’Ebre
Servei Territorial de Lleida
Servei Territorial de Girona

S’ha ampliat, de les anteriors eleccions, la mesa de l’Oficina de Treball de GranollersPerifèria com a mesa electoral parcial per adscriure als electors dels centres que es
relacionen a continuació:





Oficina de Treball de Granollers-Franqueses
Oficina de Treball de Granollers-Periferia
Oficina de Treball de Mollet del Vallès
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de Sabadell-Mancomunitat (només els
treballadors ubicats a la localitat de Granollers)
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Els electors de l’Oficina de Treball de Vic podran exercir el seu dret de vot a la mesa
electoral parcial ubicada al carrer Sepúlveda adscrita al Departament d’Empresa i
Ocupació.
Mecanismes vàlids per sol·licitar el vot per correu.
A proposta de CCOO hem ampliat els mecanismes de vot per correu, facilitant que la
sol·litud del vot es pugui realitzar com a registre administratiu en qualsevol oficina del
SOC. Per tant les dues formes per sol·licitar el vot per correu serà:
1. Comunicació a través de les oficines de Correus, d’acord amb el procés establert a
la normativa electoral vigent.
2. Comunicació mitjançant una sol·licitud de vot per correu registrada a qualsevol
registre ubicat als centres adscrits al SOC. Aquesta sol·licitud s’haurà d’avançar,
obligatòriament, per correu electrònic a la bústia d’eleccions sindicals
(eleccions_sindicals.soc@gencat.cat), però no s’entendrà vàlida fins a la recepció
del document original registrat per part de la Mesa Coordinadora.
En ambdós casos, la sol·licitud de vot per correu podrà fer-se fins a cinc dies abans al dia
de la votació, ja que es tindrà en compte la data de registre de l’oficina de Correos o del
registre del SOC, respectivament. I així mateix s’han de donar ordres a les oficines que es
tractin com a comunicació urgent interna.
Així mateix, us recordem el permís retribuït i no recuperable per l’exercici de vot que
disposen tot el personal, en funció d’ on es trobi ubicada la mesa electoral en la qual ha
de votar:
1.- Dins el mateix centre de treball on presta els seus serveis, fins a un màxim de
mitja hora.
2.- En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins la mateixa
localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.
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.
Si voleu alguna informació més us podeu posar en contacte amb els nostres representats
sindicals

PARTICIPEM-HI !!
és la nostra responsabilitat i el nostre dret
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