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Circular de la consellera d’Interior, de 6 de febrer de 2008, dirigida a les
secretaries generals amb la finalitat d’establir les pautes d’actuació de les
unitats administratives en relació al procés d’eleccions dels representants del
personal laboral al Comitè d’Empresa de Conselleries Agrupades.
En data 8 de gener de 2008 s’ha iniciat el procés d’eleccions sindicals a l’òrgan
de representació del personal laboral Comitè d’Empresa de Conselleries
Agrupades, de conformitat amb allò que preveuen els articles 69 i següents de
l’Estatut dels Treballadors i el Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, que
aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors de
l’empresa.
Les meses electorals, en sessió 22 de gener, acordaren el calendari electoral i
aprovaren el cens electoral definitiu que se us ha tramès i que hom pot
consultar a la pagina de Intranet del Govern de les Illes Balears.
També fixaren com a data de votació el dia 28 de febrer de 2008, amb horari
des de les 9:00 fins a les 15:00 hores.
Es voluntat d’aquesta Administració d’establir un marc uniforme d’actuació
de les diferents conselleries envers la concessió del permisos adients pel
correcte desenvolupament del procés i amb la finalitat de facilitar, en la
mesura que sigui possible, l’efectivitat del dret sindical a tots el subjectes
implicats.
Atès que l’article 21.3 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix la
possibilitat que els òrgans directius dictin pautes d’actuació interna amb la
finalitat d’unificar criteris d’interpretació i aconseguir l’aplicació homogènia
de les disposicions, dict la següent
CIRCULAR
1. Els membres de les meses electorals i els representants de l’Administració a
cada mesa tenen dret a gaudir dels permisos que calguin per tal de
permetre’ls l’assistència a les sessions de les meses electorals.
A aquests efectes, si a algun dels membres de les meses li coincidís la data
d’alguna sessió amb un dia en què no presta serveis, se’l compensarà amb
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un dia lliure a determinar per la persona interessada d’acord amb la
secretaria general o òrgan equivalent.
2. Els membres de les meses electorals i els representants de l’Administració a
cada mesa tenen dret a gaudir d’un permís retribuït de jornada completa el
dia de la votació i d’un permís retribuït de jornada completa l’endemà de la
votació. Aquest darrer se podrà fer efectiu en un altre dia a determinar per
la persona interessada d’acord amb la secretaria general o òrgan
equivalent.
3. L’interventor o apoderat de la candidatura designat per l’organització
sindical per a cada mesa te dret a gaudir d’un permís retribuït de jornada
completa el dia de la votació. També te dret a gaudir d’un permís retribuït
de jornada completa l’endemà de la votació. Aquest darrer se podrà fer
efectiu en un altre dia a determinar per l’interessat d’acord amb la
secretaria general o òrgan equivalent.
4. Els membres de les meses electorals, els representats de l’Administració i
els interventors o apoderats de les candidatures, tenen dret a percebre la
dieta regulada al paràgraf segon de l’article 9.1 del Decret 54/2002, en
concepte de indemnització pel dia de la votació.
5. Els electors, per tal de fer efectiu el dret de vot i sempre que ho acreditin
mitjançant certificat expedit per la mesa electoral corresponent, tenen dret
als permisos horaris següents:
a) El personal que ha d’exercir el dret de vot en un mesa electoral situada
en el mateix centre de treball on presta habitualment serveis: el temps
imprescindible per fer efectiu el dret de vot.
b) El personal que ha d’exercir el dret de vot en una mesa electoral situada
a un centre de treball diferent d’aquell on presta serveis habitualment,
dintre de la mateixa localitat: el temps necessari per fer efectiu el dret de
vot, amb un límit de dues hores.
c) El personal que ha d’exercir el dret de vot en una mesa electoral situada
a un centre de treball diferent d’aquell on presta habitualment serveis i
que radiqui a diferent localitat : el temps necessari per fer efectiu el dret
de vot, amb un límit de tres hores.
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d) El personal que presta serveis a la illa de Formentera, per poder fer
efectiu el dret de vot a la mesa electoral d’Eivissa, disposa d’un màxim
de quatre hores.
6. Els electors que hagin d’exercir el vot fora de la jornada laboral, tenen dret a
que se’ls compensi amb un crèdit horari de dues, de tres o de quatre hores
en funció dels criteris establerts en el punt anterior, sempre que acreditin
haver exercit el dret de vot mitjançant certificat expedit per la mesa electoral
corresponent.
7. Amb l’objecte de facilitar les actuacions derivades de la campanya electoral,
les organitzacions sindicals que presentin candidatura tenen dret a gaudir
d’un alliberament sindical amb efectes des de dia 1de febrer fins el dia de la
votació (28 de febrer de 2008).
Marratxí, 6 de febrer de 2008
La consellera d’Interior

Mª Angeles Leciñena Esteban

A TOTS/TOTES ELS/LES SECRETARIS/ES GENERALS

