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A LES PROPERES ELECCIONS SINDICALS ANEU 
AMB COMPTE... 

 
 
Tots els sindicats que es presenten a les properes eleccions sindicals volen el vostre vot, CCOO el 
primer.  Tots els sindicats, CCOO també, demanem el vot per correu perquè el nostre col·lectiu, 
degut a les particularitats dels nostres horaris  fa que molts de nosaltres no puguem ser presents el 
dia de les eleccions. Per això, el vot per correu és una eina que possibilita que els companys i 
companyes que no puguin estar presents en el centre el dia de les eleccions puguin exercir el seu 
dret al vot. Però això ha quedat bastant solucionat gràcies a CCOO amb els dos dies de votació. 
 
Però, així i tot,  hi ha sindicats que aprofiten el vot per correu per cometre frau, enganyar, i 
fins i tot cometre delicte.  En els propers dies és possible que algun sindicat us demani, millor dit, 
us exigeixi el vot amb  l’excusa dels cursos que us han ofert o que us oferiran, o que si no els voteu 
no us donaran cursos. També és possible que aquest mateix sindicat aprofiti les vostres dades 
personals que heu entregat (fotocòpies del DNI) pels cursos de formació per votar per vosaltres, 
sense el vostre consentiment. Això és delicte, això és fer servir un document oficial sense 
autorització del titular. 
 
Des de CCOO volem avisar-vos de totes aquestes pràctiques il·legítimes, il·legals i fraudulentes 
que tant es van donar en les passades eleccions sindicals per part d’alguns sindicats.  Per això  
CCOO va proposar  poder votar dos dies. Per això CCOO va proposar que el tràmit de demanar el 
vot per correu es pogués fer per ATRI. Per això CCOO hem demanat que la documentació que 
arribi als vostres domicilis per tramitar el vot per correu sigui la única vàlida per exercir el vot, cosa 
a la que també s’ha negat algun sindicat i està a l’espera d’arbitratge.  CCOO demanem el vot per 
correu com tothom, però demanem la màxima transparència, l’autorització de la persona en tot el 
procés del tràmit i no demanem res més a la persona que ens voti que ho faci conscientment i 
sabent que vota al sindicat que realment vol votar.  
 
És important que tingueu en compte que aquestes eleccions votem dos dies, el 22 de febrer, 
diumenge i el 26, dijous següent. Tenim l’oportunitat pràcticament tots de votar 
presencialment, que és la forma més democràtica i transparent d’exercir el vot. I si hi ha algú 
que ha votat per correu per compromís, o sospita que han votat per ell, o ha donat el vot per fer 
callar al pesat del sindicat de torn que li exigia, els dies de la votació presencial  podeu votar el que 
realment vulgueu votar, sense pressions. Recordeu que el vot presencial predomina sobre el 
vot per correu. Podeu tramitar el vot per correu però el dia de les eleccions podeu votar 
presencialment. En aquest cas, el vot presencial anul·la el vot per correu. 
 
Qualsevol dubte que tingueu  o informació que vulgueu sobre el procés electoral us podeu adreçar 
als delegats i delegades de CCOO-Brians2. 
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