REGLAMENT DE LA 11a ASSEMBLEA NACIONAL DE REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA
PRIMER.- La 11ª 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 2 d’abril de 2017 de 9 a 14
hores. 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.
La ubicació de l’Assemblea serà a la Sala de conferències de l’edifici.Jacint Laporta de les Cotxeres
de Sants, al carrer de Sants, 79.
L’Assemblea 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.- Elecció de 12 membres de la junta directiva
5.- Constitució de la comissió executiva i nomenament de President/ta de Rcat.
6.- Cloenda de l’assemblea pel President/ta.
TERCER.- Poden assistir a l’Assemblea Nacional, amb plenitud de drets, els associats fins a la data
de convocatòria de la 11ª 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 pot formalitzar la inscripció, via telemàtica, en l'apartat
que es disposarà a la web www.reagrupament.cat els propers dies, i fins el 31 de març del 2017.
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 la pròpia Junta Directiva
CINQUÈ.- L’assemblea serà presidida pel President, el Vicepresident, el Secretari i el Tresorer.
SISÈ.- Les comissions de modificació i millora dels documents de l’Assemblea han de ser
designades per la junta directiva.
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.- Les votacions s’han de realitzar a mà alçada, aixecant les targetes de vot, excepte les
votacions d’elecció de càrrecs que han de ser secretes, per escrit, dipositant la papereta en una
urna.
Les votacions s’han de fer a porta tancada i no es poden interrompre un cop començades.
D’altra banda, no es pot entrar ni sortir de la sala de l’assemblea mentre es procedeixi a fer-les.
ONZÈ.- Amb la convocatòria d’aquesta 11a Assemblea Nacional s’obre el procés electoral per a
l’elecció de 12 membres de la junta directiva.
La Junta Directiva Nacional estarà composada per un màxim de 24 persones, 12 d’elecció directa en
l’Assemblea Nacional i un màxim de 12 d’elecció territorial.
Les 12 persones d’elecció en assemblea han de ser elegides de forma directa i secreta pels
associats a l’Assemblea Nacional. Els candidats a ocupar aquests càrrecs poden agrupar-se en
candidatures, tot i que les votacions seran a cada persona individualment.
Per poder presentar-se com a candidat a la Junta Nacional caldrà tenir un mínim d’antiguitat d’un
any com a associat.
No es poden presentar les persones que hagin estat membres de la junta durant dos mandats
seguits per la normativa de limitació de mandats de Reagrupament establerta en els seus Estatuts.
Per a ser candidat/a a l’elecció dels 12 membres de la junta directiva, la persona que presenta la
seva candidatura ha d'enviar un correu adreçat al secretari a l'adreça info@reagrupament.org fins
el 13 de març de 2017, amb les dades del candidat/ta i que inclogui un currículum abreujat de 10
línies màxim, amb fotografia si es desitja, que serà difós per via telemàtica i que, juntament amb els
documents de l’Assemblea s’entregaran el dia de la seva celebració.
Atès que el procés d’elecció s’ajustarà al sistema de llista oberta, les candidatures hauran de ser
individuals i aquestes es podran agrupar per acord dels candidats en el ben entès que la votació
serà en qualsevol cas individualitzada candidat per candidat.
Exhaurit el termini de presentació de candidatures s’obrirà un termini de validació i gestió de les
mateixes de quatre dies.
La publicació de les candidatures, 15 dies abans de la data de l’assemblea nacional, es farà per
correu electrònic adreçat als associats, mitjançant transcripció dels currículums presentats. Així
mateix, seran publicades a la seu de l’associació.
Una vegada publicades les candidatures s’obre un període de 5 dies naturals als efectes de
possibles al·legacions. Cas que aquestes existissin, la junta directiva les resoldrà en un termini
màxim de cinc dies.
Transcorregut el període d’al·legacions, s’obre el període de difusió i campanya dels candidats.

