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SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ELECCIONS SINDICALS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DIMECRES 10 D’ABRIL
INSTRUCCIONS PER REALITZAR EL VOT PER CORREU
Ja tenim data per a les properes Eleccions Sindicals: 10 d’ABRIL. Tot el
personal té assignat una mesa específica per exercir
el seu dret de vot presencial.
Pensant especialment en les persones que treballen
fora de la ciutat de Barcelona (XBM, Parcs Naturals,
Vies Locals, etc) i que per votar hauran de desplaçarse fins a l’Escola Industrial, és important que valoreu
que també existeix l’opció del vot per correu
postal.
A continuació us fem arribar INSTRUCCIONS
CORREU.

per realitzar EL VOT PER

INSTRUCCIONS
MOLT IMPORTANT:
Heu de seguir exactament totes les instruccions
per evitar que quedi invalidat el vostre vot.

FASES DEL VOT
1. ESCRIT DE SOL·LICITUD PER PODER VOTAR
2. RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL (LES PAPERETES
DE TOTS ELS SINDICATS I ELS SOBRES DE VOTACIÓ).
3. ENVIAMENT DEL SOBRE AMB EL VOT A LA MESA ELECTORAL
(DIBA)
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1. ESCRIT DE SOL·LICITUD PER PODER VOTAR
El termini per demanar el vot per correu ja està habilitat fins al dia 5 d’abril.
Heu d’adreçar un escrit a la Mesa Electoral Coordinadora sol·licitant que us
enviïn les paperetes de votació de les eleccions sindicals. En el següent enllaç
trobareu un model que us podeu imprimir:
https://intradiba.diba.cat/documents/28776273/235977404/vot_correu_sindicals/3989d1a3e46b-4938-bd41-630abaf46353

Només heu d’omplir-lo amb les vostres dades personals:
Nom i cognoms
Adreça on voleu rebre les paperetes i el sobre electoral.
Signatura
Una vegada omplert, heu de fer una fotocòpia d’aquest document.
A més, heu d’agafar un sobre postal i adreçar-lo a:
Diputació de Barcelona
Mesa Electoral Coordinadora
Carrer Minerva, nº 4, 5a planta
08006 Barcelona

ANAR A L’OFICINA DE CORREUS amb l’original, la còpia de la sol·licitud i un
sobre obert.
Al personal de correus, li heu de dir que voleu enviar aquest escrit per
correu ADMINISTRATIU (molt important: aquest és el nom que heu de dir).
El personal de Correus agafarà l’escrit i li posarà el segell de Correus, tant a
l’original com a la còpia, amb la data del dia en què hi aneu.
L’original amb el segell l’heu d’introduir al sobre amb la direcció de la Mesa
Coordinadora.
Finalment, heu d’omplir l’imprès de color groc que us facilitaran a Correus i
enviar-lo com a correu certificat.

2. RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Al cap d’alguns dies, rebreu a la direcció que heu indicat un sobre amb les
paperetes de tots els sindicats i, a més, un sobre de votació per introduir la
papereta del sindicat que desitgeu votar.
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3. ENVIAMENT DEL SOBRE AMB EL VOT
Agafeu la papereta del sindicat que voleu votar i introduïu-la al
sobre de votació.
Aquest sobre tancat amb el vostre vot, l’heu d’introduir en un
sobre “més gran”.
En aquest mateix sobre “més gran”, heu d’introduir una
fotocòpia del vostre DNI. (Imprescindible).

És a dir, dins del sobre “més gran”, ha d’anar:
el sobre electoral amb la papereta
la fotocòpia del DNI.
Tanqueu el sobre “més gran” i adreceu-lo a la Mesa coordinadora:
Diputació de Barcelona
Mesa Electoral Coordinadora
Carrer Minerva, nº 4, 5a planta
08006 Barcelona
Aneu a Correus i envieu-lo certificat.

RECORDATORIS FINALS:
Ara bé, tingueu en compte que si l’elector que hagués optat per
formalitzar el vot per correu decidís finalment votar personalment, ho pot
manifestar el dia de la votació davant la mesa en la qual li correspon
votar.
Si el VOT PER CORREU és la vostra opció preferent, no ho deixeu per
l’últim moment perquè només comptaran els vots arribats a la Diputació
abans de les 17 h. el 10 d’abril.

Si teniu qualsevol dubte sobre el mecanisme del vot per correu, podeu trucar a
la secció sindical (93 422 29 85) o via mailing a ccoo@diba.cat

Més informació a Intradiba:
https://intradiba.diba.cat/web/recursos-humans/eleccions-sindicals-2019

