22.12 Circular Informativa
PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES A LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA DE 2012
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6242, de 29 d’octubre, publica l’Ordre
EMO/328/2012, de 18 d’octubre, que estableix les instruccions necessàries per a la participació
de les persones treballadores a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.
a)

Electors
Les persones treballadores que no gaudeixin de descans el diumenge 25 de
novembre i siguin electors, han de gaudir d’un permís de fins a quatre (4) hores, dins
la seva jornada laboral. El permís és retribuït i té el caràcter de no recuperable.

b) Membres meses electorals i interventors
Les persones treballadores membres d’una mesa electoral o interventors que no
tinguin descans aquest dia, tenen dret a que el permís - retribuït i no recuperable –
sigui de tota la jornada, més un permís retribuït corresponent a les cinc primeres
hores del dilluns 26 de novembre.
Els que tinguin descans el dia de les votacions, només se’ls concedirà el permís
corresponent a les cinc primeres hores de la jornada del dilluns.
c)

Apoderats
Només tenen dret a permís retribuït i no recuperable durant el dia de la votació si no
tenen descans el dilluns 26.

Fins el 15 de novembre les persones treballadores que hagin de votar per correu per
qualsevol circumstància tenen dret a un permís de fins a 4 hores perquè puguin sol·licitar la
certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens.
Si la jornada de treball del dia 25 només coincideix parcialment amb l’horari d’obertura dels
col·legis electorals, l’escalat d’hores de permís és el següent:
Coincidència horària

Hores de permís

Fins a 2 hores

0

Entre 2 i 4 hores

2

4 o més hores

4

Les persones treballadores a temps parcial gaudiran el permís de 4 hores a proporció.
És potestat de l’empresa la concreció del moment d’utilització del permís, que haurà de
coincidir amb l’horari dels col·legis electorals.
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Per poder cobrar les hores utilitzades la persona treballadora ha de justificar haver votat
mitjançant justificant de la mesa electoral. Així com els membres de les meses electorals i
els interventors hauran de justificar haver actuat com a tals.
Si el salari de la persona treballadora el constitueix parcialment una prima o incentiu, la part
d’aquest s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda en els sis mesos immediatament
anteriors.

Barcelona, 29 d’octubre de 2012
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