
 

 
SUFRAGI HORARI A TRÀNSIT   
ÉS L’HORA D’EXPRESSAR-VOS  

 
Com us varem expressar des de la Plataforma Sindical la setmana passada,l’Adm,no ha fet cas de 
les nostres peticions en matèria horària per assolir uns horaris mes estables i adequats a la realitat 
de l’especialitat de trànsit, avui per avui les negociacions son inexistents i la Plataforma no pensa 
anar darrera de ningú,al contrari,el que si farem es demostrar amb fets i no paraules les peticions 
horàries que decideixi el col·lectiu de transit en matèria horària, per això esta clar que cal mes que 
la intenció i per aquest motiu per primera vegada al Cos realitzarem un sufragi a tots els sectors de 
transit de Catalunya. 
 
Avui es moment d’explicar, fil per randa, com hem ideat que es desenvolupi el sufragi horari a totes 
les unitats de transit de Catalunya. 
 
1er- El territori català ha estat dividit en 4 parts i cada força sindical s’ocuparà del bon 
desenvolupament del sufragi,als llocs assignats. 
 
2on-A cada sector de trànsit s’instal·larà a partir del dia 21de juny, una caixa tipus urna electoral o 
similar precintada,que serà dipositada per un delegat sindical, a un lloc on no molesti als 
companys/es. No cal dir que demanem màxim respecte a la urna, ja que estaran els vostres vots. 
 
3er-A cada sector de transit es deixaran butlletes de votacions, amb totes les seqüències horàries 
que hem treballat, aquests mesos l’Adm i la Plataforma,també disposareu d’un catàleg informatiu 
extens de les seqüències horàries desenvolupades,per que cadascú pugui tenir clar a l’hora de 
posar la seva opció horària. 
 
4art-Disposarem del cens actual de trànsit, per poder realitzar les votacions amb qualitat,per tant 
quan estigueu en disposició de votar haureu d’identificar la vostra butlleta amb el vostre TIP, amb 
això ni ha prou però es imprescindible a l’hora del escrutini. 
  
5è-El dia 5 de juliol els delegats dels diferents sindicats recolliran les urnes precintades i seran 
dipositades a l’endemà a Barcelona. 
 
6è-El dia 7 de juliol es convocarà una Assemblea a Barcelona per realitzar l’escrutini del total de 
les urnes de tot Catalunya i redactar el document que entrarem a l’Adm amb la vostra decisió 
horària,on instarem a negociar el que vosaltres decidiu,el que la majoria decideixi. 
Ja que a la Plataforma no ens escolten anem a veure com encaixen aquest cop democràtic. Apart 
d’això escoltarem i decidirem les següents accions de protesta que durem a terme, tots junts. 
 

“VOLEM RESPECTE PER 
L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT”.  

 
Barcelona, 14 de juny de 2010 
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