MESA ELECTORAL COORDINADORA
ELECCIONS SINDICALS JUNTA DE PERSONAL
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VOTACIÓ PER CORREU

INSTRUCCIONS
1. L’elector que opti per emetre el seu vot per correu ho ha de comunicar
prèviament a la Mesa Electoral Coordinadora.
 Aquesta comunicació prèvia s’ha de realitzar a través de les oficines de
correus, presentant la sol·licitud dins un sobre obert, que serà datat i
segellat pel funcionari de correus.
I s’ha d’adreçar a la Mesa Electoral Coordinadora de l’illa corresponent per
correu certificat:
Mallorca: C. del Ter, 16, 1r. CP 07009 Palma
Menorca: C. de Josep M. Quadrado, 33. CP 07703 Maó
Eivissa i Formentera: Via Púnica, 23. CP 07800 Eivissa
 El termini per realitzar la comunicació prèvia és des del dia següent a la
convocatòria d’eleccions fins a cinc dies abans de la data de les votacions.

2. Una vegada comprovat per la Mesa Electoral Coordinadora que el comunicant
està inclòs en el cens com a elector, s’anotarà la seva petició i li enviaran les
paperetes electorals i el sobre on s’ha d’introduir el vot.

3. L’elector introduirà la papereta escollida dins el sobre de votacions remès, el
qual tancarà i posarà dins un sobre més gran juntament amb la fotocòpia del
DNI.
4. Aquest sobre es remetrà a la Mesa Electoral Coordinadora per correu
certificat.
5. El sobre certificat rebut serà custodiat pel secretari de la Mesa Electoral
Coordinadora, que el farà arribar al secretari de la Mesa Parcial designada a
tal efecte per acord de la Comissió Tècnica Electoral.
6. El secretari de la Mesa Parcial esmentada, custodiarà el sobre fins la
finalització de les votacions, i abans de començar l’escrutini el lliurarà al
president de la Mesa, que l’obrirà i una vegada identificat l’elector amb el DNI,
procedirà a introduir el sobre de votacions dins l’urna electoral i declararà
expressament que ha votat.
7. Si el vot per correu es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es
computarà el vot ni es tendrà com a votant a l’elector, i es procedirà a la
destrucció del sobre sense obrir, deixant constància d’aquest fet.
8. Si l’elector exerceix el seu vot personalment, ho ha de comunicar a la Mesa
Parcial designada a tal efecte per acord de la Comissió Tècnica Electoral i
desprès d’haver emès el vot, es destruirà el sobre certificat enviat.

