ELECCIONS PRIMÀRIES
CANDIDATS/ES ESCALA BÀSICA
CONSELL DE LA POLICIA
Escull els representables del CAT al Consell de la Policia
De l’1 de març a l’1 abril, tots els afiliats i afiliades interessats ens hem pogut inscriure a la llista
oberta a candidat/ta a representar al CAT com a conseller/a de l’Escala Bàsica en el Consell de la
Policia. http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/tutries.pdf
Un cop finalitzat el plaç i confeccionada la llista de candidats/tes, ara toca que entre tots i totes
triem. Per escollir-los, els afiliats i afiliades tenim l’acte democràtic de votar a qui volem que ens
representi en el Consell de la Policia.
Com podem votar? Tres possibilitats.
Dipositant el nostre vot a l’urna.
Per correu electrònic.
Lliurant-lo als delegats.
On és la butlleta per votar?
La rebrem per correu electrònic o per correu ordinari.
La descarreguem de la web.
La sol·licitem al delegat.
Al costat de l’urna.
Quants candidats/tes podem d’escollir?
Podem escollir fins un màxim de 14 candidats/es.
Resultats finals.
Encapçalarà la llista definitiva el candidat/a que més vots rebi seguit dels candidats/es segons la
quantitat de vots obtinguts, de més a menys.
On votar?
Presencialment a l’urna:
Lloc
Seu Nacional (Barcelona)
ABP Alt Urgell (La Seu)
ABP Segrià (Lleida)
ABP Baix Ebre (Tortosa)
ABP Tarragonès (Tarragona)

data
De l’11/04 al 13/04
Dijous 14/04
Divendres 15/04
Dilluns 18/04
Dimarts 19/04

horari
De 10 a 19 hores
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores

ABP Les Corts (Barcelona)
ABP St. Feliu de Llobregat
ABP Bages (Manresa)
ABP Gironès (Girona)
Complex Central (Sabadell)
ABP Granollers

Dijous 21/04
Dimarts 26/04
Dimecres 27/04
Dijous 28/04
Divendres 29/04
Divendres 29/04

De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores
De 13 a 15 hores
De 9 a 11 hores
De 13 a 15 hores

Per correu electrònic:
Enviant la butlleta a cat@elsindi.cat
del dilluns 11/04 fins el divendres 29/04 a les 15:00 hores
Mitjançant el delegat/da:
Lliurant la butlleta personalment al delegat/da
del dilluns 11/04 fins el dijous 28/04 a les 15:00 hores
Escrutini de vots.
En acte públic que es durà a terme el dia 29/04 a partir de les 15:00 hores a la Seu Nacional del
CAT.
Publicació de la llista definitiva.
Els resultats seran publicats a la web www.elsindi.cat i enviats a tota l’afiliació per SMS.

CONDICIONS GENERALS
-

Poden votar tots/es els afiliats/des del CAT.
La butlleta amb més de 14 candidatures seleccionades és nul·la.
El vot per correu electrònic no és secret. La butlleta pel vot per correu electrònic és específica.
La butlleta emesa per correu electrònic rebrà confirmació i comprovant de recepció per tal de
garantir-la.
El vot lliurat al delegat/da no és secret. La butlleta pel vot lliurat al delegat/da és específica.
La butlleta lliurada al delegat/da anirà signada i barrada per tal de garantir-la.
El vot presencial emès a l’urna preval sobre el vot emès per correu electrònic i/o el vot lliurat al
delegat/da.
El vot vàlid serà el darrer emès en data i hora dels enviats per correu electrònic i/o lliurat al
delegat/da.
El vot dipositat a l’urna és presencial i secret. La butlleta de vot dipositada a l’urna és
específica.
El model de butlleta estableix la modalitat de vot: per a l’urna, lliurat al delegat o per correu
electrònic. La butlleta és nul·la si no compleix l’especificació establerta.
L’ordre final de la llista de representables del CAT a conseller del Consell de la Policia de
l’escala bàsica serà en funció del màxim número de vots que rebi cada candidat.

SALUT!
Catalunya, a 8 d’abril de 2011

BUTLLETA PER LLIURAR AL DELEGAT/ADA
CANDIDATS/TES REPRESENTABLES AL CONSELL DE LA POLICIA

Albert FIGUERAS TORNÉ
Jaume GUSTEMS I SEGURA
Rafael HURTADO LÓPEZ
Ramon LABRADOR BELZUNCES
Jordi MADRENYS BRUNET
Jordi MESTRES MESTRES
Joan NAVARRO SUBIRÉS
Josep Lluís ROBADOR BELASCH
Sergi RODRÍGUEZ MAYOR
Enric ALSINA ILLA
Gemma AVILÉS TAHULL
Miquel BOGUÑÀ TORRAS
Mario CARROBÉ ROSELL
Sílvia CIVIT FORTUNY
Jordi COSTA RUIZ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Triar un màxim de 14 candidats/tes. Barrar
en cas de no omplir el llistat

Signatura i TIP

Signatura delegat/da

Data:
Hora:
Data màxima de lliurament al delegat/ada: dijous, dia 28 d’abril de 2011 a les 15:00 hores

BUTLLETA PER CORREU ELECTRÒNIC
CANDIDATS/ES REPRESENTABLES DE L’ESCALA
BÀSICA AL CONSELL DE LA POLICIA
Llista de candidats/tes:
*Albert FIGUERAS TORNÉ
*Jaume GUSTEMS i SEGURA
*Rafael HURTADO LÓPEZ
*Ramon LABRADOR BELZUNCES
*Jordi MADRENYS BRUNET
*Jordi MESTRES MESTRES
*Joan NAVARRO SUBIRÉS
*Josep Lluís ROBADOR BALASCH
*Sergi RODRÍGUEZ MAYOR
*Enric ALSINA ILLA
*Gemma AVILÉS TAHULL
*Miquel BOGUÑÀ TORRAS
*Mario CARROBÉ ROSELL
*Sílvia CIVIT FORTUNY
*Jordi COSTA RUIZ
Triar un màxim de 14 candidats/tes. Barrar
en cas de no omplir el llistat.

Enviar per correu electrònic al sindicat cat@elsindi.cat abans de les 15:00 hores
del divendres dia 29 d’abril de 2011
Si voleu aquesta butlleta en un altre arxiu amb diferent format, demaneu-la al
sindicat cat@elsindi.cat

