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Full 13 Personal laboral

Auxiliar educació especial, educadora llars d’infants, tècnica integradora
social, tècnica educació infantil, fisioterapeuta, audioprotesistes, educadora
d’educació especial, ajudant de cuina-netejador, personal laboral docent...

IAC

9 D’ABRIL
ELECCIONS DEL PERSONAL
LABORAL DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

El proper dia 9 d’abril es realitzaran les eleccions
sindicals del personal laboral del Departament
d’Educació, de les quals sortiran els/les nostres
representants als diferents comitès provincials
d’empresa, al comitè intercentres, als comitès de
salut, CIVE, a la Mesa General d’Empleats Públics
de la Generalitat de Catalunya i en altres organis
mes del Departament d’Educació.

suport. I ara l’ensenyament públic s’hi juga molt.
És per això que us encoratgem a anar a VOTAR, a
fer confiança a la USTEC·STEs (IAC) i a demanar el
vot per correu amb prou antelació, si penseu que
no us podreu desplaçar el dia de les eleccions.
Permís per anar a votar

El personal laboral té dret a un permís retribuït i no
Tots i totes sabem que el nostre sindicat és horit recuperable per anar a votar. La durada d’aquest
zontal i assembleari i que la nostra força radica en permís varia depenent de determinades circums
l’afiliació i en aquelles persones que ens doneu tàncies:

- Si el lloc de votació és al mateix centre de tre- flexibilitat tenint en compte les circumstàncies
ball on presta els seus serveis, fins a un màxim concretes de cada centre de treball.
de mitja hora.
Correspon també als o les responsables de perso
- Si el lloc de votació és en un centre de treball di- nal de cada departament determinar en quin mo
ferent on presta els seus serveis, però dins la ma ment s’usa el temps concedit, per tal de garantir el
teixa localitat, fins a un màxim d’una hora i mitja. bon funcionament dels serveis durant el dia de la
votació.
- Si el lloc de votació és en un centre de treball
fora de la localitat on presta els seus serveis, Cal recordar...
fins a un màxim de quatre hores per al perso
nal que efectua la jornada ordinària i fins a un Cada mesa electoral es divideix en dos col·legis:
màxim de dues hores en el cas de les persones
que en facin una d’inferior a l’ordinària.
- El del personal tècnic, on voten els grups A, B
i C1.
-El personal que tingui una jornada l’horari de la
- El del personal especialista, on voten els grups
qual no coincideixi ni totalment ni parcialment
C2, D i E.
amb l’establert per al dia de la votació a les me
ses electorals no té dret al permís.
Horari de les meses electorals
Quant a la durada d’aquest permís, els o les res De les 10 del matí fins a les 19 de la tarda.
ponsables de personal poden aplicar criteris de
SEU DE LA MESA ELECTORAL CENTRAL
MESA
1

CENTRE SEU
ST a Barcelona Comarques

ADREÇA
Carrer Casp, 15

LOCALITAT
08010 - Barcelona

SEUS DE LES MESES ELECTORALS DE LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL DE BARCELONA
MESA
2
3

CENTRE SEU
ADREÇA
ST a Barcelona Comarques Carrer Casp, 15
Institut Baix a mar
Carrer Àncora, 29

4

ST al Baix Llobregat

5
6

ST al Vallès Occidental
Institut Antoni Cumella
ST al Maresme-Vallès
Oriental
ST a la Catalunya Central
Seu central Consorci
d’Educació de Barcelona

7
8
9

LOCALITAT
08010 - Barcelona
08800 - Vilanova i la Geltrú
08980 - Sant Feliu de LloCarrer de Laureà Miró, 328-330
bregat
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69 08202 - Sabadell
Carrer de Roger de Flor, s/n
08401 - Granollers
Carrer Churruca, 90 (passatge Cabot
08301 - Mataró
i Barba)
Carretera de Vic, 175-177
08243 - Manresa
Plaça d’Urquinaona, 6 (cantonada
08010 - Barcelona
carrer de Roger de Llúria)

SEU DE LA MESA ELECTORAL DE LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL DE LLEIDA
MESA
CENTRE SEU
ADREÇA
LOCALITAT
1
ST a Lleida
Carrer Pica d'Estats, 2
25006 - Lleida
SEU DE LA MESA ELECTORAL DE LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL DE GIRONA
MESA
CENTRE SEU
ADREÇA
LOCALITAT
Plaça de Pompeu Fabra, 1
1
ST a Girona
17002 - Girona
(Oficina d’Atenció Ciutadana)
SEU DE LA MESA ELECTORAL DE LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL DE TARRAGONA
MESA
CENTRE SEU
ADREÇA
LOCALITAT
1
ST a Tarragona
Carrer de Sant Francesc, 7
43003 - Tarragona

