REGLAMENT DE LA 7ª ASSEMBLEA NACIONAL DE REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA
PRIMER.- La 7ª Assemblea Nacional de REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA (en endavant Rcat)
s’ha de desenvolupar d’acord amb aquest Reglament, el qual incorpora l’Ordre del Dia
SEGON.- L’Assemblea Nacional de Rcat se celebrarà diumenge, dia 16 de novembre de 2014, a la
ciutat de Vic, de 9 a 12 hores. El lloc serà l'Edifici el Sucre (Carrer Historiador Ramon d'Abadal i de
Vinyals 5, 08500 Vic.
L’inici de la sessió plenària serà a les 10 hores. Aquest horari pot ser ampliat per acord de la mesa i
ratificat per l’assemblea.
L’Assemblea ordinària es desenvoluparà d’acord amb l’article 10 dels Estatuts, amb el
següent Ordre del Dia:
1.- Obertura i lectura de l’acta de la sessió anterior (art. 12.2 Estatuts) Aprovació o modificació.
2.- Informe del President.
3.- Informe de gestió econòmica.
4.- Precs i preguntes.
Un cop finalitzada l’Assemblea es farà lliurament del premis convocats per l’Associació i es tancarà
l’acte amb la cloenda del President.
TERCER.- Poden assistir a l’Assemblea Nacional, amb plenitud de drets, els associats fins a la data
de convocatòria de la 5ena Assemblea i que estiguin al corrent de pagament.
L’assistència a l’Assemblea Nacional és personal.
Tot associat que vulgui assistir amb veu i vot port formalitzar la inscripció, via telemàtica, a la web
www.reagrupament.cat abans del dia 13 de novembre del 2014. El preu d’inscripció és de 10€ que
s’abonaran el dia de l’Assemblea.
Durant tota l’Assemblea Nacional, els assembleistes han de dur visible l’acreditació o, en tot cas,
han de mostrar-la si els ho demana l’organització de l’Assemblea.
Les acreditacions per participar a l’Assemblea Nacional es poden formalitzar a partir de les 9 hores i
fins a les 11.30 h, al mateix lloc de la celebració de l’Assemblea.
QUART.- La junta directiva nomenarà una comissió organitzadora per al desenvolupament logístic
de l’Assemblea Nacional que coordinarà Joan Masnou.
CINQUÈ.- L’assemblea serà presidida pel President, la Vicepresidenta, el Secretari i el Tresorer.
SISÉ.- El temps per al torn de precs i preguntes serà limitat, i per tant qui vulgui fer ús de la paraula
ho haurà de comunicar al correu secretari@reagrupament.cat com a màxim tres dies abans de
l’assemblea indicant la pregunta i a qui va adreçada, per tal de poder distribuir el temps
disponible.

SETÈ.- La responsabilitat de direcció de l’Assemblea Nacional correspon a la Mesa.
Com a portaveu de la Mesa correspon al secretari obrir, suspendre i aixecar les sessions
de l’Assemblea Nacional, i també, ordenar els debats i les votacions que en aquestes sessions
es produeixin, precisant, si cal, l’ordre i la durada de les intervencions. Abans de cada votació
ha d’indicar amb claredat els termes de les propostes a votar.
La presidència de la Mesa de l’Assemblea Nacional té encomanada la cura del bon ordre en
els debats de les sessions de l’assemblea, amb la possibilitat de fer advertiments o retirar la paraula
als assembleistes que en les intervencions no respectin les seves instruccions, ultrapassin el temps
de què disposen, s’apartin del tema debatut o pertorbin el funcionament de l’Assemblea Nacional.
VUITÈ.- L’Assemblea Nacional és l’òrgan encarregat de prendre les resolucions finals.
NOVÈ.- Les sessions del Ple de l’Assemblea Nacional són dirigides per la Mesa, que ha
d’ajustar l’horari establert. En cas de no haver finalitzat l’Ordre del dia, el Ple s’ha de reprendre el
dia i l’hora que acordi la Mesa, ratificats pel Ple de l’Assemblea Nacional.
DESÈ.- La comissió organitzadora posa a disposició de tots els associats l’adreça
voluntaris@reagrupament.cat per a prestar serveis de col·laboració dels associats en el
procés assembleari.
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