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Model 1.2. Convocatòria d'assemblea per a la realització d'eleccions a 
representants dels treballadors a l'empresa
Les persones sotasignades, treballadores de l'empresa
que pertany al centre de treball
, amb una plantilla  
treballadors, que representen un terç o més d'aquesta empresa, convoquem una assemblea que es
d'eleccions per a representants dels treballadors a l'empresa, segons el que disposa l'article 2.2 del Reglament aprovat
a les
hores, en què el punt de l'ordre del dia serà la convocatòria
de
durà a terme el dia
pel Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre.
                                  Nom i cognoms	
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Signatura
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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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