
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAT D'ASSEMBLEA GENERAL 
D'AFILIATS

Aquest dissabte dia 22 d'octubre hem celebrat una assemblea general d'afiliats
convocada en temps i forma. El 
 
1- S'ha aprobat per unanimitat i sense esmenes la proposta de modificació estatutària que constava 
penjada a la nostra web. La setmana que ve es registrarà. Els principals canvis es troben en la 
composició dels òrgans del sindicat, el SP i l'SN. Deixen de pertànyer a l'SN els delegats de destí i 
es potencien les seccions sindicals, sentant les bases per a una confederalització real del sindicat.
 
2- S'aprova la petició de rescabalament econòmic presentada per l'afiliat que va 
per l'entrada al Departament en les mobilitzacions de l'any 1999.
 
3- S'ha presentat a l'assemblea el nou reglament congressual, aprovat per l'SN segons nous estatuts, 
que anul·la la normativa anterior i obre la porta a la possibilita
una única assemblea i/o població, introduïnt elements que permetin una major pariticpació. També 
es registrarà el document al Departament de treball. L'SN, en base al nou reglament, decidirà el dia 
27-10-2011 la convocatòria, amb caràcter extraordinar
 
– Hem debatut vers estratègia sindical. El dia 26 tenim una reunió amb el nou subdirector. En 
funció del resultat (volem moviments Ja!) el dia 27 el SN decidirà noves mesures d'acció.
– El SG ha explicat un conflicte generat amb un afiliat molt estimat per tota l'organització i 
que ha causat la seva baixa del CAT.
– El SG ha recordat que l'any que ve farà vint anys de l'inici de l'acció sindical en aquest Cos 
d'aquesta organització. 20 anys de sindi
i crítica positiva, de millores constants, de superació permanent, d'entrebancs davant el 
sindicalisme institucional basat en els regals, cursos, prebendes i acords vergonyosos. S'ha suggerit 
la conmmemoràció de l'efemèride creant una comissió. 
 
Esperem una participació massiva en el proper Congrés amb el qual donarem per conclosa una 
etapa engegada fa uns mesos i que ha estat especialment penosa pel qui subscriu.
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
 
 
CATalunya a 24 d'octubre de 2011
 

RESULTAT D'ASSEMBLEA GENERAL 
D'AFILIATS  I AFILIADES

 
Aquest dissabte dia 22 d'octubre hem celebrat una assemblea general d'afiliats
convocada en temps i forma. El resultat ha estat el següent, 

S'ha aprobat per unanimitat i sense esmenes la proposta de modificació estatutària que constava 
penjada a la nostra web. La setmana que ve es registrarà. Els principals canvis es troben en la 

dicat, el SP i l'SN. Deixen de pertànyer a l'SN els delegats de destí i 
es potencien les seccions sindicals, sentant les bases per a una confederalització real del sindicat.

S'aprova la petició de rescabalament econòmic presentada per l'afiliat que va 
per l'entrada al Departament en les mobilitzacions de l'any 1999. 

S'ha presentat a l'assemblea el nou reglament congressual, aprovat per l'SN segons nous estatuts, 
que anul·la la normativa anterior i obre la porta a la possibilitat que els congressos no e
una única assemblea i/o població, introduïnt elements que permetin una major pariticpació. També 
es registrarà el document al Departament de treball. L'SN, en base al nou reglament, decidirà el dia 

òria, amb caràcter extraordinari, de l'XIè Congrés del CAT.

Hem debatut vers estratègia sindical. El dia 26 tenim una reunió amb el nou subdirector. En 
funció del resultat (volem moviments Ja!) el dia 27 el SN decidirà noves mesures d'acció.

explicat un conflicte generat amb un afiliat molt estimat per tota l'organització i 
que ha causat la seva baixa del CAT. 

El SG ha recordat que l'any que ve farà vint anys de l'inici de l'acció sindical en aquest Cos 
d'aquesta organització. 20 anys de sindicalisme net, transparent, de lluita i negociació, de propostes 
i crítica positiva, de millores constants, de superació permanent, d'entrebancs davant el 
sindicalisme institucional basat en els regals, cursos, prebendes i acords vergonyosos. S'ha suggerit 
a conmmemoràció de l'efemèride creant una comissió.  A pesar de tot, aquí estem

Esperem una participació massiva en el proper Congrés amb el qual donarem per conclosa una 
etapa engegada fa uns mesos i que ha estat especialment penosa pel qui subscriu.

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions. 

CATalunya a 24 d'octubre de 2011 

RESULTAT D'ASSEMBLEA GENERAL 
I AFILIADES  

Aquest dissabte dia 22 d'octubre hem celebrat una assemblea general d'afiliats i afiliades, 

S'ha aprobat per unanimitat i sense esmenes la proposta de modificació estatutària que constava 
penjada a la nostra web. La setmana que ve es registrarà. Els principals canvis es troben en la 

dicat, el SP i l'SN. Deixen de pertànyer a l'SN els delegats de destí i 
es potencien les seccions sindicals, sentant les bases per a una confederalització real del sindicat. 

S'aprova la petició de rescabalament econòmic presentada per l'afiliat que va patir les represàlies 

S'ha presentat a l'assemblea el nou reglament congressual, aprovat per l'SN segons nous estatuts, 
t que els congressos no es facin en 

una única assemblea i/o població, introduïnt elements que permetin una major pariticpació. També 
es registrarà el document al Departament de treball. L'SN, en base al nou reglament, decidirà el dia 

Congrés del CAT. 

Hem debatut vers estratègia sindical. El dia 26 tenim una reunió amb el nou subdirector. En 
funció del resultat (volem moviments Ja!) el dia 27 el SN decidirà noves mesures d'acció. 

explicat un conflicte generat amb un afiliat molt estimat per tota l'organització i 

El SG ha recordat que l'any que ve farà vint anys de l'inici de l'acció sindical en aquest Cos 
t, transparent, de lluita i negociació, de propostes 

i crítica positiva, de millores constants, de superació permanent, d'entrebancs davant el 
sindicalisme institucional basat en els regals, cursos, prebendes i acords vergonyosos. S'ha suggerit 

A pesar de tot, aquí estem!. 

Esperem una participació massiva en el proper Congrés amb el qual donarem per conclosa una 
etapa engegada fa uns mesos i que ha estat especialment penosa pel qui subscriu. 


