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Model 2.1. Delegats de personal. Dades d’identificació per a les eleccions de
representants dels treballadors a l’empresa
Nom o raó social
Nom comercial
CIF o NIF
Adreça
Codi postal
Població
Conveni d'empresa
Conveni de sector
Codi conveni
Detalleu-ne l'activitat econòmica principal
Dades d’identificació de l’empresa (a emplenar per l’empresa)
Codi conveni
Província
Comarca
Llogaret
Adreça
Província
Comarca
Nre. de treballadors
NISS
Altres núm. de la Seguretat Social
Adreça electrònica
Fax
Telèfon 
Població
Codi postal
Nom
Tipus
Dades del centre de treball
Llogaret
Plantilla
         Treballadors fixos o temporals amb contracte de més d’1 any de durada         1
         Treballadors eventuals amb contracte de fins a 1 any de durada          2
         Total de jornades treballades per eventuals en els últims 12 mesos          3
         Treballadors eventuals a efectes de còmput (casella 3 / 200)                   4
         Total de treballadors a efectes de còmput (caselles 1 + 4)                   5
Dades del procés electoral anterior
Data de l’acta
Num. de l'acta
S’han fet eleccions anteriorment? 
Dades del procés electoral actual
Data de la votació
Num. del preavís
Tipus d'acta
Num. de l'acta
NIF:
Adreça electrònica:
Nom i cognoms de qui presenta el document:
Diligència de presentador
Núm. Registre:
Data i hora:
Signatura dels/de les
presidents/entes
Signatura dels/de les
vocals
Signatura dels/de les 
secretaris/àries
Signatura dels/de les
interventors/ores
Signatura del/de la representant de l'empresa i segell
Lloc i data
,
de/d'
de
Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones  que es comuniquin seran incorporades al fitxer Eleccions sindicals del qual és responsable  la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball amb la finalitat de gestionar el registre dels processos d'eleccions sindicals a representants del personal treballador i funcionari, de les impugnacions, de les comunicacions de baixes i d'altes de les persones representants. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
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