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Model 1.1. Preavís de convocatòria d'eleccions. Eleccions per a representats dels
treballadors a l'empresa
D'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 67 de l'Estatut dels treballadors, comuniquem a l'Oficina Pública
d'Eleccions i als òrgans de representació dels treballadors del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya la nostra resolució de convocar eleccions, així com la data d'inici del procès electoral a l'empresa (o centre de
treball), que indiquem tot seguit.

Dades del procès electoral anterior
Núm. de registre de l'acta

Any de l'acta

1505

2018

Dades de l'empresa
Nom

CIF o NIF

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Q0818003F

Nom comercial

UPC
Detalleu-ne l'activitat econòmica principal

8543

Educació superior universitària

Dades del centre de treball
Nom

UPC PERSONAL DOCENT INVESTIGADOR LABORAL
Adreça

JORDI GIRONA, 31
Codi postal Població

08034

Llogaret

Barcelona

Nre. de treballadors

NISS

2.135

08140962244

Telèfon

Fax

Província

Comarca

Barcelona

Barcelonès

Altres núm. de la Seguretat Social
Adreça electrònica

934-017-146
Tipus
Empresa privada
Empresa pública

Administració de l'Estat
Administració de Justicia

✔

Administració local
Universitats públiques

Administració autonòmica

Dades de l'elecció
Núm. de preavís

Data d'inici del procés electoral1

1319/2022

13/09/2022

La data d'inici del procés electoral hauria d'estar entre un
mes i tres mesos a partir de la presentació del preavís.

Promotors de l'elecció
COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA

Tipus d'elecció
✔

Agrupació de centres2

per dimissions

Total

Parcial

Núm.:

per increment de plantilla

Nre. total de treballadors:

per revocacions
altres

Part promotora
Signatura

✔

de l'organització sindical

del grup de treballadors3
BARRACHINA
ALTEMIR CAROLINA
- 40977871J

G146NES-001-00

Nom i cognoms: Carolina Barrachina Altemir
NIF: 40977871J
Lloc i data

Adreça electrònica: cbarrachina@ccoo.cat

Barcelona

, dilluns

11

de/d' juliol

Signat digitalment per
BARRACHINA ALTEMIR
CAROLINA - 40977871J
Data: 2022.07.11 10:58:07 +02'00'

de 2022

1. Heu d'escriure la data de constitució de la mesa o meses.
2. Adjunteu-hi la relació de centres.
3. En aquest cas, adjunteu-hi els models 1.2 i 1.3
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Informació bàsica de protecció de dades del tractament "Eleccions sindicals"
Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament
d'Empresa i Treball.
Finalitat: La finalitat és gestionar el registre del 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.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l'accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres
dades. També podeu oposar-vos al tractament. Procediment per exercir els vostres drets a http://empresa.gencat.cat/ca/departament/
proteccio-de-dades/drets/
Informació addicional sobre aquest tractament: https://treball.gencat.cat/ca/informacio/proteccio-dades/tractaments/llistat-unitats/
relacions-laborals/sindicals/

✔ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Comunicacions i notificació. Posada a disposició de la persona jurídica
D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les
notificacions relacionades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques. Indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre els avisos
de la posada a la disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, rebreu un avís SMS.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil (Opcional)

cbarrachina@ccoo.cat
Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'espai
La Meva Carpeta > Notificacions electròniques, o al Canal Empresa, a l'espai Tràmits i Formularis > Notificacions electròniques. Hi
podeu accedir mitjaçant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats admesos.

G146NES-001-00

Recordeu:
A partir de que la notificació electrònica es posi a la vostra disposició tindreu
dies per acceptar-la o rebutjar-la (en el cas de les
citacions, el termini per acceptar o rebutjar la notificació és de
dies). Si un cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la
notificació s'entendrá rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada.
Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrónica en l'adreça i el telèfon mòbil que indiqueu i, si escau, la contrasenya
per accedir al contingut de la notificació. En cas que rebeu la notificació en paper i que accediu a la notificació dipositada en la Seu
electrònica, la data de notificació que es tindrà en compte serà la que s'hagi produït en primer lloc.
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