
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


G146NES-011-00
Pàgina  de 
..\img\empresa_bn_h2.jpg
Model 2.6. Delegats de personal. Acta d’escrutini d’eleccions. Eleccions per a
representants dels treballadors a l’empresa
Dades d'identificació del centre
Nom
NISS
Adreça
Població
Num. de preavis
Dades de l'escrutini
En data                              , a les                hores, s’ha reunit la mesa electoral per fer l’escrutini als locals
del centre de treball a                                                                . Hi són presents els membres de la mesa, els interventors
 
i, com a representants de l’empresa, 
Data de constitució de la mesa electoral
Data de l’escrutini
Candidats1
Nom i cognoms
NIF 
Nre. de
vots
Antiguitat
Denominació legal del sindicat, grup de
treballadors que el representa o coalició
Denominació legal del sindicat, grup de treballadors que el representa o coalició
Les dades anteriors s’acrediten en aquesta acta, que signen el president/a de la mesa i el/la vocal que la integra, i els interventors i el/la representant de l’empresa, la qual cosa certifico com a secretari/ària.
Signatura del/de la
president/a
Signatura del/de la
vocal
Signatura del/de la 
secretari/ària
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
1. Ordeneu-los per nombre de vots.
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