REGLAMENT ASSEMBLEES PER ESCOLLIR REPRESENTANTS
TERRITORIALS, D’ESPECIALITATS, I DELEGATS CENTRES DE
TREBALL.
Aquest reglament regula el funcionament del procés d’elecció dels representants territorials, d’especialitat, i dels
delegats dels centres de treball.
Article 1. CONVOCATÒRIA.
Es faculta -d’acord amb l’article 16 dels nostres Estatuts- al Secretari General del sindicat, amb la necessària
ratificació del Secretariat Nacional, per convocar assemblees per l’elecció dels representants territorials o
d’especialitat del CAT. La convocatòria, s’haurà de fer amb un mínim d’un mes d’antelació a la data de celebració i
serà, al menys, publicada a la web del CAT i enviada per fax a les destinacions afectades. En els casos dels
delegats dels centres de treball -d’acord amb l’article 12 dels nostres Estatuts- els representants territorials i
d’especialitat del CAT o el Secretari General, amb el vistiplau del Secretariat Nacional podran convocar aquestes
assemblees en els mateixos termes que marca aquest reglament.
Article 2. ORDRE DEL DIA.
L’ordre del dia haurà de contenir, com a mínim, els següents punts,
- Elecció de la mesa.
- Debat i votació vers els candidats presentats.
- Proclamació, si s’escau, del candidat electe.
- Precs i preguntes.
Article 3. CALENDARI.
La candidatura s'haurà de fer arribar a la Seu Nacional del CAT amb una antelació mínima de 20 dies a la data de
celebració de l’Assemblea. L’endemà d’aquest límit de 20 dies, es proclamaran de forma pública a la web del CAT,
els candidats, i amb una antelació mínima de 15 dies, es remetrà per correu electrònic o ordinari aquesta informació
a l’afiliació que consti en el cens de l'Assemblea.
Article 4. REQUISITS PER PRESENTAR CANDIDATURA.
Tal i com estableixen els Estatuts del CAT, per ser candidat/a caldrà tenir una antiguitat mínima ininterrompuda de
dos anys d’afiliació.
Article 5. CENS ELECTORAL.
Formaran part del cens electoral tots els afiliats/ades adscrits de la secció sindical territorial o d'especialitat, o,
destinació en qüestió; al corrent del pagament de les quotes i amb una antiguitat superior -en data de la comunicació
de convocatòria de celebració de l’Assemblea- a un any. Aquells/elles qui no compleixin aquest requisit podran
assistir i participar en la mateixa però no podran exercir el dret a vot.
Cada afiliat/ada tindrà un vot, però no serà admissible la delegació d’aquest.
Al cens electoral constaran les següents dades: nom i cognoms, dni, número d’afiliat, data d’alta, TIP i destinació.
En aquest cens electoral també constaran, de manera fefaent, aquells afiliats/des que quedin exclosos de poder
votar per algun dels motius d’antiguitat o impagament.
Article 6. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES VÀLIDES PRESENTADES.
La web del sindicat haurà de fer difusió, amb puntualitat, dels candidats vàlids presentats.
Els candidats podran disposar, si el còmput general és viable, de crèdit horari sindical del CAT per assistir a les
assemblees.
Article 7. FUNCIONAMENT DE LES ASSEMBLEES.
La Mesa de lAssemblea estarà composada per un President i un Secretari, tots escollits per la pròpia Assemblea.
El president de l’Assemblea moderarà el transcurs de la mateixa, el tractament de l’ordre del dia, les intervencions
dels assistents i està facultat per expulsar a qualsevol d'aquests que tingui un comportament irrespectuós, coactiu o
que d’una o altra manera dificulti el normal desenvolupament de l’acte.
El Secretari aixecarà l’acta de l’Assemblea, el contingut de la qual haurà de tenir el vist-i-plau de tota la Mesa.
El secretari redactarà una acta on es reflectiran els resultats de les votacions, les intervencions que siguin requerides
pels interessats i allò que consideri rellevant. L’acta no ha de contenir la literalitat de totes les intervencions.
Article 8. VOTACIONS I ESCRUTINIS.
Les votacions podran ser a mà alçada o mitjançant sufragi censatari, personal, lliure, directe i secret, segons la
mateixa Assemblea.
L’escrutini es farà constar a l’acta juntament amb el nombre d’electors amb dret de vot, el nombre de votants, els
vots nuls, el nombre de vots vàlids, els vots en blanc, i els vots dirigits a cada candidat. Juntament amb l’acta
s’acompanyaran,si s’escau, els vots emesos, indicant de manera clara aquells que han estat declarats nuls. A
efectes de comptabilització es consideren vots vàlids els emesos en blanc o a favor d’alguna dels candidats. Són
vots blancs aquells emesos en sobres sense papereta. Són vots nuls tots aquells sobres que continguin paperetes
guixades, esmenades o d’altres alteracions on no quedi clara la voluntat de l’elector.
En el cas que es produís alguna objecció o constessin incidències a l’acta d’escrutini, els representants de la Mesa
resoldran de manera motivada la mateixa.
A la Mesa haurà d’existir una urna transparent per recollir les paperetes amb els vots emesos.

Un cop validada l’acta, la Mesa procedirà a certificar el resultat definitiu i estendrà una Acta Definitiva.
Aquesta Acta Definitiva es notificarà als candidats que disposaran d’un termini de 24 hores per a interposar un recurs
contra aquesta Acta que haurà de ser resolt per la pròpia Mesa en un termini de 48 hores. La Mesa lliurarà el resultat
de les Actes definitives al Secretariat Nacional per tal que proclami els resultats i comuniqui, en el cas de membres
del SN, a les Administracions -als efectes escaients- en un termini d’un màxim de 15 dies.

DISPOSICIONS FINALS
1-

Tot allò no regulat en el present, decidirà la pròpia assemblea.

Secretariat Nacional del CAT, 26 gener de 2012

