INICI DE CURS, CANVIS I
PERSPECTIVES DEL CAT
En data d’avui hem celebrat el primer Secretariat Nacional després de vacances.
El Delegat Territorial de la Regió de Ponent i el de Girona, per motius personals, han
renunciat als seus càrrecs.
Els resultats electorals del CAT, vistes les circumstàncies, són acceptables, però ens
obligaran a prescindir d’alguns alliberats, el qual implica una reestructuració del CAT.
Tal i com ens vam comprometre després de la dimissió del Secretariat Permanent
escollit en el Xé Congrés, entre d’altres, hem estat treballant en una reforma
estatutària que atengui les crítiques rebudes pel Xé Congrés i que modificarà la
composició dels òrgans del sindicat i facilitarà la major participació de l’afiliació.
Creiem poder aprovar aquesta reforma el dia 15 de setembre, moment en que
convocarem una assemblea per a votar-la. Si la reforma és aprovada, covocarem un
període congressual de forma imminent per escollir un nou Secretariat Permanent.
Per aquest motiu, hem prés la decisió provisional de que l’actual Delegat de la Regió
Policial Central s’ocupi també de la de Girona i el delegat del Pirineu de la de Ponent,
esperant que els nous dirigents del CAT sorgits de la reforma estatutària i del procés
congressual prenguin les decisions definitives sobre l’estructura, funcionament,
assemblees, delegats territorials, seccions, etc.
Òbviament, això implica menys visites sindicals, ara, com ja sabeu, sempre podeu
contactar per correu electrònic o telefònicament.
Pel motiu que sigui, un sindicat ha resultat aclaparadorament majoritari a l’escala
bàsica i ha tret també el representant de la intermèdia, executiva, superior i de suport
( ells o sindicats aliats, per dir-ho d’alguna manera)
Instarem a aquesta organització a liderar la lluita ( tal i com li pertoca) i amb el nostre
suport per l’objectiu que considerem fonamental, la reducció de jornada equivalent a
la reducció salarial que permeti l’assoliment d’uns horaris estables i la supressió dels
actuals horaris especials a USC i altres unitats del Cos, tal com ens vam comprometre
en un document registrat i signat per totes les organitzacions abans d’eleccions. Si
aquesta organització, pels seus compromisos amb escales diferents a la bàsica no vol
liderar aquesta lluita, la liderarem nosaltres i aquí sí que necessitarem el teu suport.
Hi ha feina companys !!!
SALUT !
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