
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DEL
 

 
El dia 27-10-2011, el Secretariat Nacional del CAT, d'acord amb els Estatuts i el 
Reglament de Processos Congressuals registrats el mateix
Treball i que podeu consultar a la nostra web ha decidit convocar el procés 
congressual XIè amb caràcter extraordinari i motivat per la dimissió del Secretariat 
Permanent escollit en el Xè
 
L'assemblea o assemblees congressu
12-2011. El SN en funció de les candidatures i/o propostes presentades decidirà el 
nombre, lloc, dates i hores de l'assemblea o assemblees, així com els sistemes vàlids 
de votació. 
 
D'acord amb els requerime
compleixin i ho desitgin, disposen fins el dia 21
Secretariat Permanent i/o propostes que vulguin que se sotmetin al debat i votació de 
l'assemblea o assemblees congressuals.
 
Tota la documentació, propostes, convocatòries i candidatures relatives al XI
Congrés es remetran a tots els afiliats i afiliades per correu electrònic o ordinari amb 
15 dies d'antel·lació a la data de la primera o
tal com estableix el reglament.
 
Sigui com sigui, agrairem  tots, i jo 
sindicat, creiem i crec que els qui hem estat al peu del canó, ens la mereixem. 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
 
CATalunya a 28 d'octubre de 2011
 

CONVOCATÒRIA DEL  XIè CONGRÉS DEL CAT

2011, el Secretariat Nacional del CAT, d'acord amb els Estatuts i el 
Reglament de Processos Congressuals registrats el mateix dia al Departament de 
Treball i que podeu consultar a la nostra web ha decidit convocar el procés 

amb caràcter extraordinari i motivat per la dimissió del Secretariat 
è Congrés. 

L'assemblea o assemblees congressuals es començaran a celebrar a partir del dia 12
2011. El SN en funció de les candidatures i/o propostes presentades decidirà el 

nombre, lloc, dates i hores de l'assemblea o assemblees, així com els sistemes vàlids 

D'acord amb els requeriments i requisits establerts al reglament, els afiliats que els 
compleixin i ho desitgin, disposen fins el dia 21-11-11 per a presentar candidatures a 
Secretariat Permanent i/o propostes que vulguin que se sotmetin al debat i votació de 

ees congressuals. 

Tota la documentació, propostes, convocatòries i candidatures relatives al XI
Congrés es remetran a tots els afiliats i afiliades per correu electrònic o ordinari amb 
15 dies d'antel·lació a la data de la primera o, si escau, única asse
tal com estableix el reglament. 

Sigui com sigui, agrairem  tots, i jo especialment, la vostra participació en el vostre 
sindicat, creiem i crec que els qui hem estat al peu del canó, ens la mereixem. 
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CONGRÉS DEL CAT 

2011, el Secretariat Nacional del CAT, d'acord amb els Estatuts i el 
dia al Departament de 

Treball i que podeu consultar a la nostra web ha decidit convocar el procés 
amb caràcter extraordinari i motivat per la dimissió del Secretariat 

als es començaran a celebrar a partir del dia 12-
2011. El SN en funció de les candidatures i/o propostes presentades decidirà el 

nombre, lloc, dates i hores de l'assemblea o assemblees, així com els sistemes vàlids 

nts i requisits establerts al reglament, els afiliats que els 
11 per a presentar candidatures a 

Secretariat Permanent i/o propostes que vulguin que se sotmetin al debat i votació de 

Tota la documentació, propostes, convocatòries i candidatures relatives al XIè 
Congrés es remetran a tots els afiliats i afiliades per correu electrònic o ordinari amb 

única assemblea congressual, 

especialment, la vostra participació en el vostre 
sindicat, creiem i crec que els qui hem estat al peu del canó, ens la mereixem.  


