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Model 2.3. Delegats de personal. Acta de constitució de la mesa. Eleccions per a
representants dels treballadors a l’empresa
Adreça
Província
Comarca
Nre. d’electors
Població
Codi postal
Nom
Dades d'identificació del centre
Homes
Dones
Llogaret
A les                  hores del dia                                                        , es constitueix la mesa electoral als locals de
l’empresa de referència i a         segons 
el que preveu l’article 73 de l’Estatut dels treballadors, d’acord amb la data d’inici del procés electoral fixada en el preavís núm.                                     .
El president/a de la mesa electoral acorda que es lliurin les còpies corresponents d’aquesta acta a l’empresa i a les
centrals sindicals o als grups de treballadors promotors que les sol·licitin.
 
Tot el que s’ha tractat en aquesta acta acredita els acords que s’han pres; els assistents han llegit l’acta i en donen el
vistiplau, la qual cosa certifico com a secretari/ària.
Els membres titulars de la mesa electoral, d’acord amb les dades que ha proporcionat l’empresa i l’article 73.3 de
l’Estatut dels treballadors, són:
- Com a president/a,         , amb NIF                                   ,
perquè és el treballador/a més antic de l’empresa.
- Com a vocal,         , amb NIF           ,
perquè és l’elector/a de més edat.
- Com a secretari/ària,         , amb NIF             ,
perquè és l’elector/a de menys edat.
Les persones suplents, per ordre d’antiguitat i edat, són: 
- Com a president/a,         , amb NIF          .                                     
- Com a vocal,         , amb NIF          .                            
- Com a secretari/ària,         , amb NIF          .                                       
Signatura del/de la president/a
Signatura del/de la vocal
Signatura del/de la secretari/ària
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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