
A L’INSTITUT CATALA DE LA SALUT 

GERÈNCIA TERRITORIAL.............................................................................................. 

DIRECCIÓ SAP DEL CUAP/ACUT.................................................................................. 

 

En/Na .............................................................................., major d’edat, amb DNI 

número .......................................................   

 

EXPOSA: 

PRIMER.-  Què el proper diumenge dia  24 de maig de 2015 té encomanat treballar al 

CUAP/ACUT..................................................................................com a facultatiu, 

segons la distribució del calendari laboral d’aquest servei. 

SEGON.-  Què el diumenge 24 de maig de 2015 es realitzen les eleccions municipals i 

com a elector/a té dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per poder exercir 

el seu dret a vot, tal com indica la Circular 5/2006, de participació del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat en eleccions convocades dins del marc de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general permisos per a l’exercici 

del dret de vot, en concret,  

1. El personal que tingui la condició d’elector i no gaudeixi de descans setmanal el dia 

de la votació, disposarà d’un permís de fins a quatre hores lliures dins la jornada 

laboral, de caràcter retribuït i no recuperable, amb la finalitat que pugui exercir el seu 

dret de vot a les eleccions convocades.  

2. En el supòsit que aquest personal realitzi una jornada inferior a la normal, el permís 

serà reduït proporcionalment a la seva jornada. 

3. Al personal que realitzi una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels 

col·legis electorals, si la coincidència és de fins a dues hores, no caldrà concedir-li 

permís; si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de 

dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, es concedirà el permís 

general de quatre hores, amb la limitació establerta anteriorment. 

4. El personal que realitzi una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni 

parcialment amb l’horari dels col·legis electorals no tindrà dret al permís. 

SOL·LICITO  que se m’informi de la franja horària, dins la meva jornada de treball del 

dia 24 de maig de 2015, en què podré gaudir del temps necessari per poder exercir el 

dret a votar en aquestes eleccions municipals. 

 

 

 

 

..................................................................................., a ................... de maig de 2015. 


