RESULTAT DEL Xè CONGRÉS
El dia 03/11/2010 es va celebrar el Xè congrés del CAT amb una assistència d’afiliació
històrica en quant a nombre de participants, valgui aquest comunicat per donar-vos les
gràcies a tots els que vareu fer l’esforç de venir per participar i expressar la vostra opinió
i les vostres propostes.
Cal esmentar que es va produir un canvi d’ordre dels punts de l’ordre del dia (proposat
per una part dels assistents que va ésser recollida i ratificada per la candidatura del J.R.
Sanahuja i, alhora, acceptada per la Candidatura Assembleària Transversal) consistent en
avançar el que constava com a cinquè punt (exposició de candidatures i votació), al segon
punt. A continuació es va procedir al recompte de vots amb el següent resultat:
VOTACIONS A SECRETARIAT PERMANENT.
Candidatura del J.R. Sanahuja ----------- 112 vots
Candidatura del J. Costa ------------------ 110 vots
vots en blanc ------------------ 2 vots
========
TOTALS ------ 224 vots
Els següents punts de l’ordre del dia, ja amb un nombre molt més reduït d’afiliats i
afiliades, van ser l’exposició i el debat de la gestió i l’estat financer del sindicat.
Finalment, com ja s’havia comunicat en la convocatòria del congrés, hi havia una
ponència presentada per la candidatura de J.R. Sanahuja vers la possibilitat d’ampliació
de l’horari de votació per als futurs congressos.
VOTACIONS DE LA PONÈNCIA.
Vots a favor de l’ampliació horària ------- 20 vots
Vots en contra de l’ampliació horària ---- 29 vots
Abstencions ---------------------------------- 11
====
TOTALS
60 vots
Seguidament es van recollir diverses propostes de descentralització dels congressos,
ampliació horària, recollida de votacions per regions policials, etc... quedant recollides
per la taula de ponents i per debatre en posteriors assemblees ja que aquest fet significaria
un canvi d’estatuts i és l’assemblea la legitimada per canviar els estatuts.
SALUT!
Àrea de Comunicació
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