LLISTES OBERTES AL CAT,

TU TRIES
El Secretariat Nacional del CAT, en data 1 de març, ha aprovat que sigui l’afiliat i
l’afiliada, de forma directa, qui decideixi a les eleccions sindicals de 2011 qui l’ha de
representar al Consell de la Policia.
Qualsevol afiliat i afiliada amb 1 any d’antiguitat ininterrumpuda pot ser candidat.
Des d’avui fins el dia 01-04-2011, tots els afiliats i afiliades que vulgueu ser candidats ho
heu de comunicar a l’organització. De l’11 d’abril fins el 30 d’abril farem nou
assemblees, una a cada capital de Regió Policial. En aquestes assemblees, els afiliats i les
afiliades haureu de votar a 14 persones d’entre els candidats i les candidates (la
candidatura de l’escala bàsica es compon de 12 titulars i 2 suplents). Un cop finalitzades
les 9 assemblees, la candidatura es confeccionarà per ordre de les 14 persones més
votades. Si hi ha empat entre candidats/ates, la prelació es decidirà per antiguitat
d’afiliat/ada al CAT.

Esperem la màxima participació !!

A part del treball diari i de la pressió al Departament per engegar els processos negociadors per
resoldre els conflictes vigents, aquest estiu hi haurà eleccions sindicals i també treballem en
aquest sentit, enguany sorprendrem.

SALUT !
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT, en funcions.
CATalunya a 1 de març del 2011.
Normativa pròpia reguladora del Consell de la Policia i de les eleccions sindicals del CME:
DECRET 145/1996, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament intern del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra
DECRET 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació
d'organitzacions sindicals representatives
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DECRET 135/2007, de 19 de juny, de modificació del Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al
Consell de la Policia-Mossos d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives.

