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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 de Treball, Afers Socials i Famílies 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.

Núm. de registre de l'acta
333

Any de l'acta
2014

Dades del procès electoral anterior

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI- PAS
Nom CIF o NIF

Q9350003A

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI- PAS
Nom comercial

Educació superior universitària
Detalleu-ne l'activitat econòmica principal

Dades de l'empresa

8543

ESCORXADOR S/N
Adreça

43003 Tarragona Tarragona
Província

Tarragonès
Comarca

341
Nre. de treballadors

43100123265
NISS Altres núm. de la Seguretat Social

Adreça electrònicaFaxTelèfon 

PoblacióCodi postal

Nom
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI- PAS LABORALS (pers. administració i serveis)

Administració local
Universitats públiques✔

Empresa privada
Empresa pública

Administració de l'Estat
Administració de Justicia
Administració autonòmica

Tipus

Dades del centre de treball

Llogaret

11/04/2019
Data d'inici del procés electoral1

Dades de l'elecció

COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
Promotors de l'elecció

Tipus d'elecció Agrupació de centres2

Nre. total de treballadors:
Núm.:

Total✔ Parcial

altres

per dimissions

per revocacions
per increment de plantilla

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

Núm. de preavís

Signatura del grup de treballadors3de l'organització sindical✔

34914026ANIF:

Part promotora

Merche Solla ExpósitoNom i cognoms:

Adreça electrònica: tarragona1@ccoo.cat

Lloc i data Tarragona , 27 de/d' febrer de 2019dimecres
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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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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