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POSICIONAMENT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA
CATALUNYA SOBRE ELS PROCESSOS ELECTORALS 

 
 
 

A causa de les consultes que ha rebut tant la
la posada en marxa de processos electorals de forma telemàtica, des de la 
USOC hem registrat aquest escrit 
de Catalunya sobre els processos electorals virtuals que estan començant a 
produir-se i que entenem que genera una total inseguretat jurídica i falta de 
garanties democràtiques.

 
Des de la USOC mantenim que, en
posicionament sigui l’oposició a aquests processos online i la impugnació 
d’aquests. Entenem a més a més, que no es donen les condicions sanitàries 
per celebrar eleccions, s’han d’ajornar, però mai donar l’acceptació a un procés 
telemàtic.  

 
Per tot això, demanem al Departament de Treball
garantir que els processos elec
garanties de seguretat tant d’elecció com sanitàries.

 
Es pot arribar a acords de paralització en funció de la situació pand
província o municipi amb la finalitat de salvaguardar la salut pública i s
aquestes pautes: 

 

• Els processos d’eleccions sindicals han de complir amb la normativa sobre 
salut pública, així com, seguir les recomanacions en matèria de salut.

• Una vegada constituïda la Mesa Electoral, serà aquesta la que decidirà la 
suspensió del procés electoral si la

• Tant la mesa electoral, com les organitzacions, empreses i administracions 
públiques que participen en els processos electorals, han de col·laborar per 
acordar una planificació del cal
recomanacions sanitàries i minimitzar el risc de contagi.

• És fonamental tenir en compte als col·lectius especialment vulnerables, per la 
seva protecció és recomanable no realitzar processos electorals, fins que
es tinguin garanties suficients per votar i reunir

• Donat l’augment de teletreball, és necessari recordar l’obligació de garantir la 
participació d’aquestes persones treballadores a les eleccions sindicals.

 

En aquests moments més que mai, el nostre deure com a
vetllar pels processos electorals segurs i que compleixin amb la normativa 
vigent en matèria electoral sindical, impugnant aquells que veiem que es pugui 
vulnerar la llibertat sindical, la legislació e
pública. 
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POSICIONAMENT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA
SOBRE ELS PROCESSOS ELECTORALS 

TELEMÀTICS 

sultes que ha rebut tant la Secretaria d’Acció
la posada en marxa de processos electorals de forma telemàtica, des de la 
USOC hem registrat aquest escrit al Departament de Treball de la Generalitat 

sobre els processos electorals virtuals que estan començant a 
ue entenem que genera una total inseguretat jurídica i falta de 

garanties democràtiques. 

Des de la USOC mantenim que, en no haver cap norma que ho reguli, e
oposició a aquests processos online i la impugnació 

em a més a més, que no es donen les condicions sanitàries 
per celebrar eleccions, s’han d’ajornar, però mai donar l’acceptació a un procés 

demanem al Departament de Treball que actuï ràpidament per 
garantir que els processos electorals a les empreses es donin amb totes les 
garanties de seguretat tant d’elecció com sanitàries. 

s pot arribar a acords de paralització en funció de la situació pand
província o municipi amb la finalitat de salvaguardar la salut pública i s

Els processos d’eleccions sindicals han de complir amb la normativa sobre 
salut pública, així com, seguir les recomanacions en matèria de salut.
Una vegada constituïda la Mesa Electoral, serà aquesta la que decidirà la 

del procés electoral si la continuïtat del mateix pot suposar un risc.
Tant la mesa electoral, com les organitzacions, empreses i administracions 
públiques que participen en els processos electorals, han de col·laborar per 
acordar una planificació del calendari electoral adequada per complir amb les 
recomanacions sanitàries i minimitzar el risc de contagi. 
És fonamental tenir en compte als col·lectius especialment vulnerables, per la 
seva protecció és recomanable no realitzar processos electorals, fins que
es tinguin garanties suficients per votar i reunir-se, sense risc de contagi.
Donat l’augment de teletreball, és necessari recordar l’obligació de garantir la 
participació d’aquestes persones treballadores a les eleccions sindicals.

més que mai, el nostre deure com agents electorals és 
pels processos electorals segurs i que compleixin amb la normativa 

vigent en matèria electoral sindical, impugnant aquells que veiem que es pugui 
vulnerar la llibertat sindical, la legislació electoral o suposin un perill per la salut 
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POSICIONAMENT DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DE 
SOBRE ELS PROCESSOS ELECTORALS 

 Sindical sobre 
la posada en marxa de processos electorals de forma telemàtica, des de la 

al Departament de Treball de la Generalitat 
sobre els processos electorals virtuals que estan començant a 

ue entenem que genera una total inseguretat jurídica i falta de 

no haver cap norma que ho reguli, el nostre 
oposició a aquests processos online i la impugnació 

em a més a més, que no es donen les condicions sanitàries 
per celebrar eleccions, s’han d’ajornar, però mai donar l’acceptació a un procés 

que actuï ràpidament per 
torals a les empreses es donin amb totes les 

s pot arribar a acords de paralització en funció de la situació pandèmica a cada 
província o municipi amb la finalitat de salvaguardar la salut pública i seguint 

Els processos d’eleccions sindicals han de complir amb la normativa sobre 
salut pública, així com, seguir les recomanacions en matèria de salut. 
Una vegada constituïda la Mesa Electoral, serà aquesta la que decidirà la 

continuïtat del mateix pot suposar un risc. 
Tant la mesa electoral, com les organitzacions, empreses i administracions 
públiques que participen en els processos electorals, han de col·laborar per 

endari electoral adequada per complir amb les 

És fonamental tenir en compte als col·lectius especialment vulnerables, per la 
seva protecció és recomanable no realitzar processos electorals, fins que no 

se, sense risc de contagi. 
Donat l’augment de teletreball, és necessari recordar l’obligació de garantir la 
participació d’aquestes persones treballadores a les eleccions sindicals. 

gents electorals és 
pels processos electorals segurs i que compleixin amb la normativa 

vigent en matèria electoral sindical, impugnant aquells que veiem que es pugui 
lectoral o suposin un perill per la salut 


