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Circular de la consellera d'Hisenda iAdministracions Públiques de dia 20 de
febrer de 20f 9 per establir les pautes d'actuació de les unitats
administratives en relació amb el procés d'eleccions dels representants de la

Junta de Personalde Serveis Generals de lAdministració de la Comunitat
Autònoma de Ies llles Balears

El 28 de gener de 2019 esva iniciar el procés d'eleccions sindicals a l'òrgan de
representació del personal funcionari de serveis generals de lAdministració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que preveuen els

articles 13 i següents de la Llei 911987, de 12 de juny, d'òrgans de representació,
determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de
les administracions públiques, i el Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, que
aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei
de lAdministració general de l'Estat, d'aplicació supletòria a les comunitats
autònomes.

La mesa electoral coordinadora, en la sessió de 28 de gener, va aprovar el

calendari electoral i, en la sessió de 4 de febrer, va aprovar el cens electoral
definitiu i també va fixar com a data de votació el 14 de març de 2019, des de les

8.30 fins a les 15.00 hores.

És voluntat d'aquesta Administració establir un marc uniforme respecte de la
concessió dels permisos adients perquè el procés es dugui a terme correctament,
i amb la finalitat de garantir que el personal que tengui la condició d'elector
gaudeixi del temps necessari per exercir el dret de vot. Aixímateix, també cal

garantir la participació en el procés electoral del personal que hagi estat designat
membre de les meses electorals, interventor o representant de lAdministració en
la votació i l'escrutini.

Per tant, és necessari establir uns criteris per garantir la concessió dels permisos
corresponents, tenint en compte el punt 15 de I'apartat Tercer de l'annex de
lAcord del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2017, sobre condicions de treball,
vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal

funcionari, que preveu la concessió d'un permís per deures inexcusables de

caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los i sempre
que aquests siguin degudament justificats.
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D'altra banda, atès que els càrrecs de president ivocal de les meses electorals són
obligatoris des del moment en què se'n notifica la designació, llevat que s'acrediti
una causa justificada que impedeixi l'exercici del càrrec cal establir els criteris per
percebre les indemnitzacions que corresponguin d'acord amb la normativa vigent
sobre indemnitzacions per raó de serveis a l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Atès que l'article 21.3 de la Llei 312003, de26 de març, de règim jurídic de
lAdministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix la
possibilitat que els òrgans superiors i directius dictin pautes d'actuació interna
amb la finalitat d'unificar criteris d'interpretació i aconseguir l'aplicació homogènia
de les disposicions, dict la següent

Circular

1. Permís per exercir elvot

1. El personal funcionari que presti serveis a lAdministració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que tingui la condició d'elector disposa, en funció
del lloc on es trobi ubicada la mesa electoral en què ha de votar, del permís
retribuit següent:

a) El personal que ha d'exercir el dret de vot en una mesa electoral situada en
el mateix centre de treball on presta habitualment serveis: eltemps
imprescindible per fer efectiu el dret de vot fins a un màxim d'una hora.
b) El personal que ha d'exercir el dret de vot en una mesa electoral situada en
un centre de treball diferent d'aquell on presta serveis habitualment, dins la

mateixa localitat: el temps necessari per fer efectiu el dret de vot, amb un límit
de dues hores.
c) El personal que ha d'exercir el dret de vot en una mesa electoral situada en
un centre de treball diferent d'aquell on presta habitualment serveis i que
radica en una localitat diferent: eltemps necessari per fer efectiu el dret de
vot, amb un límit de tres hores.
d) El personal que presta serveis a l'illa de Formentera, per poder fer efectiu el

dret de vot a la mesa electoral d'Eivissa, disposa d'un màxim de quatre hores.
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e) Quant a la durada d'aquest permís, els responsables de personal poden
aplicar criteris de flexibilitat tenint en compte les circumstàncies concretes de
cada centre de treball.

fl Correspon també als responsables de personal determinar el moment
d'utilització del temps concedit, per tal de garantir que els serveis funcionen
correctament durant la votació.

2. Els electors que hagin d'exercir el vot fora de la jornada laboral, tenen dret a

una compensació d'un crèdit horari de dues, tres o quatre hores en funció dels
criteris que estableix el punt anterior, sempre que acreditin haver exercit el dret
de vot mitjançant un certificat expedit per la mesa electoral corresponent.

2. Permís per participar en les meses electorals

1. Els membres de les meses electorals i els representants de lAdministració de
cada mesa tenen el dret de gaudir dels permisos que calguin per tal de
permetre'ls l'assistència a les sessions de les meses electorals. A aquests efectes,
si a algun dels membres de les meses li coincideix la data d'alguna sessió amb un
dia en què no presta serveis, serà compensat amb un dia lliure que haurà de
determinar la persona interessada d'acord amb la secretaria general o l'òrgan
equivalent.

2. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i els
representants de lAdministració de cada mesa tenen el dret de gaudir d'un
permís retribuit de jornada completa el dia de la votació i d'un permís retribuìt de
jornada completa l'endemà de la votació. Aquest darrer es podrà fer efectiu en un
altre dia que haurà de determinar la persona interessada d'acord amb la

secretaria general o l'òrgan equivalent.

3. L'interventor o apoderat de la candidatura designat per l'organització sindical
per a cada mesa té el dret de gaudir d'un permís retribuit de jornada completa el

dia de la votació. També té el dret de gaudir d'un permís retribuit de jornada
completa l'endemà de la votació. Aquest darrer es podrà fer efectiu en un altre dia
que haurà de determinar l'interessat d'acord amb la secretar¡a general o l'òrgan
equivalent.

3. Indemnitzacií per raó de serveis
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El membres de les meses tendran dret a percebre les dietes í els reintegrament
de les despeses corresponents, d'acord amb el que disposa el Decret 1612016 de 8
d'abril, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les

indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració
autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016).

4. Alliberaments sindicals

Amb l'objecte de facilitar les actuacions derivades de la campanya electoral, les

organitzacions sindicals que presentin candidatura en aquest procés electoral
tenen el dret de gaudir d'un alliberament sindical amb efectes des del dia 22 de
febrer fins al 15 de març de 2019, dia posterior a la jornada de votació.

Marratxí, 20 de febrer de 2019

isenda i Administracions PúbliquesLa

Cata sfladera i
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