PER LES ELECCIONS SINDICALS DEL
CME EL 27 DE JULIOL, CANVIA LA
TEVA MESA DE VOTACIÓ PER LA
MÉS PROPERA!
DIMARTS 9 I DIMECRES 10 DE JUNY FES LA GESTIÓ A ADMINISTRACIÓ
La unió sindical que el nostre col·lectiu sempre ha demanat, comença a
donar els seus fruits. Tres dels nostres sindicats representatius units en
TRISINDICAL - SME, SPC i CAT, fa més de tres anys que treballem plegats
per la millora i defensa del col·lectiu, malauradament es va iniciar una
plataforma on érem els 4 sindicats però un va decidir abandonar per
apropar-se més a l’Administració.
Ahir la Trisindical va aconseguir, després de molts anys, que
l'Administració reconegui el dret de tothom a poder votar en la mesa on
millor li vagi votar el dia de les eleccions sindicals CME.
La mesura afavoreix que la gent que estigui de baixa, de vacances, de pla
d'estiu, en comissió de servei, que visqui lluny de on treballa o simplement
que el dia 27 de juliol estigui a casa de....., i puc anar a votar a la ABP del
costat, etc. Així doncs, el dia de les eleccions sindicals, tothom podrà votar
allà on estigui físicament i no allà on li vingui imposat.
Per poder fer el tràmit de canvi de mesa on votar, emetrem un altre
comunicat explicatiu on explicarem acuradament el procediment. No
obstant, davant de qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el vostre
sindicat.
CAT 934 850 350

CAT

SME 933 107 764

SME

SPC 933 040 500

SPC

CENS ELECTORAL: TERMINIS
El dia 27 de juliol de 2015 serà el dia en que podrem votar presencialment per elegir
els nostres representants sindicals al Consell de la Policia 2015.
Des d'avui dia 5 de juny i fins dilluns dia 8 de juny, estaran exposats als centres de
treball i a la intranet els llistats amb el cens provisional de les eleccions al Consell de
la Policia 2015.
Reviseu be les vostres dades així com la Mesa en la que segons el llistat podreu votar
el dia 27 de juliol de 2015
Qualsevol errada en les vostres dades es podrà rectificar o canviar els dies 9 i 10 de
juny. També es podrà canviar la mesa en que ens toca votar i podrem seleccionar la
mesa on millor ens vagi votar el dia 27.
El procediment a seguir per poder fer canvi de mesa on votar és el següent:
Els dies 9 i 10 de juny, és a dir, dimarts i dimecres vinents, l'interessat ha d'adreçar-se
al servei d'Administració, identificar-se davant la funcionària administrativa amb TIP,
DNI o carnet de conduir i allà omplir un formulari indicant la mesa on preveiem que
millor ens anirà votar el dia 27 de juliol. La funcionària segellarà aquest formulari
donant tràmit a la nostra petició.
Per seguretat, d'aquest formulari segellat, l'interessat és convenient que en faci una
fotocòpia.
El dissabte dia 13 de juny, s'exposarà la llista definitiva del cens electoral amb tots els
canvis peticionats ja incorporats. L'interessat haurà de comprovar consultant aquesta
llista que les seves dades son correctes i que s'ajusten a la seva petició.

, la força corporativa dels moss@s !
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