COMUNICAT RECURSOS HUMANS INFERMERIA REFERENT
ELECCIONS 21 DE DESEMBRE

Per tal de poder garantir el dret a vot dels treballadors de HUSJR, i segons l’Ordre
TSF/253/2017, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les instruccions
necessàries per a la participació de les persones treballadores en els eleccions al
Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017 (Ordre de 28 de
novembre, publicada en el BOE núm. 292, d'1 de desembre), a continuació
s’informa de la informació més rellevant que preveu aquesta norma:

Permisos pels treballadors que van a votar i que el dia 21 de desembre
de 2017 coincideixi amb la seva jornada laboral:
Els electors poden gaudir d’un permís de màxim 4 hores dins la jornada laboral per
poder exercir el dret a vot. La duració d’aquest permís vindrà en funció de la seva
jornada:


Si la seva jornada coincideixi en dues hores o menys amb l'horari d'obertura
dels col·legis electorals, no es genera dret a permís. Tampoc tindran dret a
cap permís si l’horari no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels
col·legis electorals.
• Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, el permís
serà de dues hores.
• Si coincidència és de quatre o més hores, serà de quatre hores.

Ara bé, si el dia de la votació el treballador fa una jornada inferior a l'habitual, legal
o convinguda, es podrà reduir proporcionalment la durada del permís.
El moment d’utilització de les hores és potestatiu de l’hospital. El treballador haurà
d’aportar el justificant d’haver acudit a la votació.
Tal permís no és recuperable i sí que és retribuït.
Per tal de assegurar l’activitat assistencial i la qualitat assistencial, aquell
treballador, elector, que vulgui sol·licitar el permís de fins a 4 hores caldrà que ho
comuniqui al seu responsable immediat, per a la organització dels diferents torns
de votació.
Per altre part, aquell treballador que tenint dret al permís de fins a 4 hores,
exerceixi el seu dret de vot fora del seu horari laboral, se li compensarà el permís
en jornada treballada de fins a 4 hores, prèvia presentació del corresponent
justificant d’haver exercit el vot, abans del 28 de desembre.
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Permisos pels treballadors que volen formular la sol·licitud de certificació
per exercir el vot per correu.
El treballador també te dret a un permís de com a màxim quatre hores (en igual
proporció que en el cas anterior, en funció dels horaris de les Delegacions
Provincials de les Oficines del Cens Electoral), dins de la jornada laboral que els
correspongui, a les persones treballadores que facin funcions lluny del seu domicili
habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret
de vot, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària
per poder emetre el seu vot per correu.
Tal permís no és recuperable i sí que és retribuït.
Es pot gaudir del permís des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de
desembre de 2017.
Permisos pels treballadors membres de mesa electoral o interventors que
el dia 21 de desembre de 2017 sigui coincident amb la seva jornada
laboral:
Tindran dret a un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de
desembre de 2017, a més d’un permís corresponent a les 5 primeres hores de la
jornada laboral del dia immediatament posterior.
Aquests permisos no són recuperables i sí retribuïts i és necessari aportar
justificant de la condició de membre o interventor.
A més, si haguessin de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a
la jornada electoral, l’hospital, a petició de la persona interessada, li podrà canviar
el torn per tal que pugui descansar.
En aquest cas, cal que el professional ho comuniqui amb la màxima antelació
possible a la supervisora de recursos humans.
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Permisos pels treballadors membres de mesa electoral o interventors que
el dia 21 de desembre de 2017 gaudeixin de descans setmanal:
Tindran dret a un permís corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral
del dia immediatament posterior.
Aquests permisos no són recuperables i sí retribuïts i és necessari aportar
justificant de la condició de membre o interventor.
A més, si haguessin de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a
la jornada electoral, l’hospital, a petició de la persona interessada, li podrà canviar
el torn per tal que pugui descansar.
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Permisos pels treballadors apoderats que el dia 21 de desembre de 2017
sigui coincident amb la seva jornada laboral:
Un cop acreditada la condició d’apoderat es gaudirà d’un permís retribuït durant la
jornada del dia 21 de desembre de 2017, el qual no serà recuperable.
A més, si haguessin de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a
la jornada electoral, l’hospital, a petició de la persona interessada, li podrà canviar
el torn per tal que pugui descansar.
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