
INFORMACIÓ I CALENDARI DE LES ELECCIONS SINDICALS A L’AJUNTAMENT 2023

CALENDARI
El dia de la votació és el 29 de març de 2023

HORARI
S’acorda l’horari de votacions de les meses electorals parcials; en caràcter general serà de
08:30 a 18:30 hores, les taules de Guàrdia Urbana amb unitats nocturnes de 05:30 a 18:30
hores i les de Bombers de 07:00 a 18:30 hores. Es proposa de la constitució d’una Mesa
Itinerant compartida que doni servei a l’Escola Castell de Sant Fost i a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.

EL CENS
Ha de ser consultable als centres de treball, heu de comprovar que hi apareixeu, i en cas
contrari fer la reclamació.
Els medis per fer arribar les reclamacions són:

- Via e-mail a eleccionssindicals@bcn.cat
- Presencialment al C/Escar nº 1 2ª Planta
- Registre a les OACS de l’Ajuntament i qualsevol registre legal

VOT PER CORREU
1.- L’interessat/da pot sol·licitar el vot per correu a una oficina de correus. Ha de portar una
sol·licitud en sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de Correus,
juntament amb una fotocòpia del DNI. Aquesta sol·licitud ha d’estar dirigida a:

Mesa Electoral Coordinadora EESS de I’Ajuntament de Barcelona
C/ Escar, núm. 1, 2ª Planta
08039 Barcelona

2.- Un cop la Mesa Coordinadora rebi la sol·licitud comprovarà que el sol·licitant està
efectivament inclòs en el cens definitiu d’electors/res. A continuació es remetrà al domicili
indicat pel sol·licitant tota la documentació per efectuar el vot per correu:

- Sobre electoral, el petit on s’inclou la papereta.
- Paperetes de cadascuna de les candidatures proclamades.
- Sobre gran amb l’anotació “CONTÉ VOT PER CORREU”

3.- Rebuda aquesta documentació, l’elector/a introduirà la papereta que hagi escollit en el
sobre electoral i el tancarà. A continuació l’introduirà en el sobre gran (que ha de posar VOT
PER CORREU) amb l’adreça de la Mesa Electoral Coordinadora i també adjuntarà una
fotocòpia del seu DNI. Finalment, ho enviarà tot per correu certificat on consti el nom de
l’elector.

Nota: A l’efecte d’assegurar l’efectivitat d’aquest procediment es recomana sol·licitar el vot
per correu només enllà del dia 17de març.

VEURE MODEL DE SOL·LICITUD DEL VOT PER CORREU

https://nextcloud.cgtensenyament.cat/s/dwgEo6AsWRffxi6

