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21 Desembre 2017                      

Dia treball 

21 Desembre 2017                     

 Dia descans setmanal 

  

Coincidència jornada treball amb 

horari col.legis electorals 

Hores permís      

21-D 

Hores permís      

22-D 

Hores permís    

21-D 

Hores permís   

22-D 

Electors/es 

TOTAL 
4 hores         

(màxim) 
0 0 0 

PARCIAL            

Fins a 2 h 0 0 0 0 

Més de 2 h i menys de 4 h 2 0 0 0 

De 4 o més hores 4 0 0 0 

Membres Mesa Electoral Total o parcial 
Jornada       

completa 

5 hores       

(primeres) 
0 

5 hores 

(primeres) 

Interventors/es Total o parcial 
Jornada      

completa 

5 hores      

(primeres) 
0 

5 hores  

(primeres) 

Apoderats/des Total o parcial 
Jornada      

completa 
0 0 0 

   Consultar particularitats del torn de nit       

   Permís retribuït i no recuperable, prèvia justificació         



INSTRUCCIONS INTERNES APLICABLES 

 

• Als professionals del torn de nit que per cadència treballin el dimecres 20 i el dijous 21 de desembre, i 

siguin membres d’una mesa electoral o interventors/es, se’ls concedirà permís retribuït la jornada 

sencera dels dies 20 i 21 de desembre.   

   D’altra banda, als professionals del torn de nit que per cadència treballin el divendres 22 de desembre, i 

siguin membres d’una mesa electoral o interventors/es, se’ls concedirà permís retribuït la jornada 

completa del dia 22 de desembre.  

   Així mateix, als professionals del torn de nit que per cadència treballin el dimecres 20 de desembre i 

hagin estat designats com a suplents d’una mesa electoral, se’ls concedirà permís retribuït la jornada 

sencera del dia 20 de desembre, si finalment es queden, tindran els mateixos permisos que els titulars. 
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INSTRUCCIONS INTERNES APLICABLES 

 

• Els professionals que hagin estat designats com a suplents d’una mesa electoral, tindran els següents 

permisos retribuïts: 

• Si es queden a la mesa, hauran de trucar per comunicar-ho, i tindran els mateixos permisos que 

un titular.  

• Si no es queden, hauran de trucar per comunicar-ho, i s’hauran d’incorporar a la feina el més 

aviat possible, si és que els correspon treballar per cadència.  
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