apoderats, apoderades, interventors, interventores
Qüestions bàsiques apoderats i apoderades
Un apoderat o una apoderada és la persona a qui el representant de cada candidatura atorga
poders perquè tingui la representació de la candidatura en els actes i les operacions electorals.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El treballador i la treballadora que acrediti la seva condició d’apoderat o d’apoderada, i que no
gaudeixi de descans el dia de la votació, té dret a un permís retribuït i no recuperable durant
aquest dia.
Els apoderats i les apoderades no formen part de la mesa electoral.
Els apoderats i les apoderades han de votar en el col·legi on estiguin censats o censades.
Poden accedir lliurament a tots els locals electorals.
Poden examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa.
Poden formular protestes i reclamacions i demanar certificats, la qual cosa s’ha de consignar a
l’acta.
En cas que no hi hagin interventors o interventores de la seva candidatura, poden actuar com a
tals davant la mesa i participar en les deliberacions amb veu però sense vot.
Els apoderats i les apoderades s’han d’identificar mostrant la credencial i el DNI als membres de
la mesa.
Poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen,
només amb la finalitat d’identificar-se com a apoderat o apoderada sense que això constitueixi
propaganda electoral.

Qüestions bàsiques interventors i interventores
L’interventor i la interventora és la persona nomenada pel representant d’una candidatura per poder
assistir la mesa i participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot. Així mateix pot
formular reclamacions i/o protestes i demanar certificats davant la mesa.
•

•
•
•

Les persones treballadores que acreditin la seva condició d’interventor o interventora, i
que tinguin l’obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no
recuperable durant la jornada completa d’aquell dia i, també, tenen dret a un permís retribuït
durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
Els interventors i les interventores formen part de la mesa electoral.
Només poden votar en la mesa en la que figurin adscrits com a interventors o interventores.
Només poden ser presents en la mesa de la qual formen part. Si es presenten a la mesa una
vegada estesa l’acta de constitució de la mesa, poden votar, però no formar-ne part.
Poden dur emblemes o adhesius amb el nom i les sigles de la candidatura que representen,
només amb la finalitat d’identificar-se com a interventor o interventora, sense que això
constitueixi propaganda electoral.

Així doncs, en cas que vulguis fer d’apoderat o apoderada, o bé d’interventor o interventora
pots posar-te en contacte amb participacio@catalunyaencomu.cat
Si vols fer d’apoderat/ada al municipi de Barcelona inscriu-te al següent formulari:
https://bcnencomu.typeform.com/to/cwMiMD

