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ELECCIONS PERSONAL LABORAL DEP. D’INTERIOR 
CONSTITUCIÓ MESA ELECTORAL 

 
 
Us informem que, ahir 17 d’octubre, es va iniciar el procés d’eleccions sindicals per a 
la designació dels/de les vostres representants de personal de l’àmbit laboral al 
Comitè d’empresa de Barcelona, amb la constitució de la Mesa electoral coordinadora 
d’aquest procés. Aquest acte ha tingut lloc a la Sala d’Actes del Departament, al carrer 
Diputació, 355.  
 
CCOO vam efectuar el preavís de convocatòria d’eleccions el dia 15 de setembre per 
tal que avui es constituís la Mesa coordinadora. 
 
En breu heu de trobar penjats als vostres centres de treball els censos electorals, on 
podreu comprovar, fins al 24 d’octubre, si hi figureu i si les dades són correctes, a fi i 
efecte de poder exercir el dret de vot sense cap problema a la Mesa electoral que us 
correspongui. 
 
La data de la votació és el 24 de novembre: les urnes romandran obertes entre les 9 i 
les 17 hores. La Mesa Itinerant sortirà de Barcelona a les 7.30 h, i es desplaçarà a Sant 
Boi, on romandrà entre les 8.30 i les 9.30 h. Posteriorment, farà el mateix a Manresa, 
entre les 10.30 i les 11.30; a Granollers, on hi estarà de 12.30 a 13.30 h, i a Cerdanyola, 
de 14.30 fins l’hora de tornada a Barcelona. 
 
Com en passades eleccions, s’habilita la petició de vot de correu per mitjà de l’ATRI. 
 
Així mateix, CCOO hem demanat el vot accessible per a persones amb discapacitat 
visual, amb la finalitat que aquest sistema s’implanti amb caràcter general a tots els 
processos electorals sindicals a l’àmbit de l’Administració, quan en plantilla hi hagi 
persones afectades, perquè, d’aquesta manera, puguin exercir el seu dret de vot directe i 
secret, per si mateixes. L’Administració ens ha comentat que farà la petició corresponent, 
però sense comprometre-s’hi.     
 
Salutacions cordials, 
 
Carles Blanco Martínez 
Secretari d’organització de la Secció sindical de CCOO al Departament d’Interior 
 


