
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Benvolgut company/a, 
 
El proper dia 03 de novembre del 2010 a les 11:30 hores en primera convocatòria i a les 12:00 en 
segona, es celebrarà el Xè Congrés del nostre sindicat, com sempre i degut a que el nostre sindicat és 
l’únic de caràcter assembleari, et convidem a dir la teva paraula. 
 
 L’ordre del dia del Congrés constarà dels següents punts: 

- Elecció de la mesa del Congrés. 
- Informe de Gestió del Secretariat Permanent, exposició i debat. 
- Estat financer i econòmic. 
- Debat i votació de les ponències i propostes presentades. 
- Elecció per votació d’una de les dues candidatures presentades. 
- Precs i preguntes. 

 
Un cop esgotat el termini de presentació de candidatures a Secretariat Permanent del CAT, us 
informem que a la seu del sindicat s’han rebut dues candidatures les quals detallem a continuació: 
 
Candidatura 1 
 
 Secretaria General ...........................................................  Jordi Costa Ruiz 
 Secretaria d’organització ................................................. Màrius Carrobé Rosell 
 Secretaria de Prevenció i Salut Laboral........................... Jaume Gustems Segura 
 Secretaria d’Afers jurídics i Relacions Laborals .............. Joan Navarro i Subires 

Secretaria d’Administració i Serveis, Relacions  
Externes i Comunicació.................................................... Silvia Civit Fortuny i  

Miquel Boguñà Torras 
Candidatura 2 
 
 Secretaria General .......................................................... Josep Ramon Sanahuja Barranco 
 Secretaria d’Organització ................................................ Josep Manel Garcia Garcia 
 Secretaria d’Administració................................................ Ferran Baltasar Labrid 
 Secretaria de Relacions amb l’afiliat................................ David Sanz Martin 
 
També s’ha presentat una proposta, en la que es demana l’ampliació de l’horari de votació dels futurs 
congressos per escollir Secretariat, demanant que aquest horari fos de 08:00 a 20:00 donant així més 
possibilitat de vot a l’afiliació. 

 
El Congrés es farà per motius d’aforament al CENTRE CÍVIC ATENEU FORT 
PIENC, C/RIBES 14 JUST DARRERE DEL PARC DE L’ESTACIÓ DEL NORD. 
 
Esperem la vostra assistència, el CAT som tots i us animem a 
participar al congrés. 
 
SALUT!! 
 
 
 
Jordi Costa Ruiz  
Secretari General del CAT 



 

 

 
 
 
 
 

 


