30 DE MARÇ DE 2019
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE CA REVOLTA
Reglament extraordinari per a l’organització i funcionament de l’Assemblea

1. ORGANITZACIÓ
Convocatòria
La convocatòria es realitzarà almenys amb 30 dies d’anticipació. L’Assemblea tindrà
lloc en la seu de l’associació el dia 30 de març de 2019, a les 10.00 hores en primera
convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria.
Participació
Podran participar-hi amb veu i vot totes les persones associades a la data 28 de febrer
de 2019 que estiguen al corrent del pagament de les quotes associatives. Cas d’existir
deute, caldrà abonar les quotes dels últims sis mesos.
Termini
Fins a les 24.00 hores del dia 22 de març podran presentar-se candidatures,
documents-proposta i esmenes, que aniran publicant-se al web de Ca Revolta junt amb
tots els documents relatius a l’Assemblea.
Candidatures
Seran tancades i desbloquejades. Es podran presentar i ésser elegits qualsevol de les
persones associades, per sufragi lliure i secret, mitjançant llistes de candidats/es i també
persones a títol individual. Cada candidatura (col·lectives i individuals) haurà d’estar
sustentada necessàriament per un document-proposta. Totes les persones candidates
figuraran en un únic full, sobre el que caldrà marcar fins a 7 noms per tal de cobrir els
set càrrecs de la Junta Directiva previstos (presidència, vicepresidència, secretaria,
tresoreria i tres vocalies).
Sistema electoral
Resultaran escollits per als càrrecs de president/a, vicepresident/a i vocals les persones
candidates que hagen obtingut més nombre de vots i per aquest ordre. Els càrrecs de
secretari/ària i tresorer/a els assignarà la Junta Directiva una vegada configurada.
Vot delegat i per correu
En cas que alguna persona no puga assistir a l’Assemblea per raó justificable, podrà
delegar el vot en una altra, que la representarà, mitjançant una autorització escrita i
signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, documents que aportarà la persona
delegada en el moment de la votació. Una persona delegada sols podrà representar a
una persona delegant.

Podrà exercir-se el vot per correu, tenint en compte que el sobre de la votació
acompanyat de fotocòpia del DNI haurà d’estar en la seu de l’associació com a màxim
el 26 (*) de març de 2019.
(*)

CORRECCIÓ 27/02/2019 Amb la finalitat de donar més temps per a exercir aquesta opció, es
modifica la data límit al 29 de març de 2019

2. FUNCIONAMENT
Quòrum
L’Assemblea quedarà legalment constituïda en primera convocatòria amb l’assistència
d’un mínim d’un 25% de les persones sòcies, i en segona convocatòria (mitja hora
després de la primera) amb qualsevol nombre d’assistents.
Mesa Inicial i Mesa Electoral
La Mesa Inicial que obrirà l’Assemblea estarà composta per tres membres de l’anterior
Junta Directiva (l’actual Consell). Funcions: lectura d’un text introductori, consensuat
pel Consell, de justificació i objectius de l’Assemblea. Resum de les Memòries
d’Activitats i Econòmica. Moderació del debat, assignació de paraules i regulació dels
temps d’intervenció dels assistents.
Arribat el moment de l’elecció es constituirà una Mesa Electoral composta per la
persona sòcia de major edat i les dues de menor edat, sempre que no figuren com a
candidates a la Junta Directiva. Funcions: control de la votació d’acord amb el cens,
recompte dels vots i alçament de l’acta. Les decisions de la Mesa Electoral seran
definitives, sense possibilitat de recurs. Qualsevol desacord amb alguna decisió de la
Mesa Electoral podrà constar en l’acta però mai s’aturarà l’acte per aquest motiu.
La Mesa Inicial controlarà el torn final d’intervencions i tancarà l’Assemblea.
Ordre del dia
1 Presentació de l’Assemblea
2 Presentació de cada candidatura
3 Torn general de paraules
4 Composició de la Mesa Electoral
5 Moment electoral
6 Proclamació de resultats
7 Nou torn general de paraules
8 Tancament de l’Assemblea
Debats
La presentació inicial (punt 1 de l’Ordre del dia) disposarà de 15 minuts. El temps de la
presentació de cada candidatura (punt 2) serà d’un màxim de 15 minuts. Les esmenes,
si n’hi ha cas, seran contestades durant aquestes presentacions. L’ordre de presentació

de candidatures es farà mitjançant un sorteig. Els torns de paraules (punts 3 i 7) seran
d’un màxim de 5 minuts per a cada intervenció.
Votacions
Hi haurà una única papereta que contindrà tots els noms de les persones candidates,
tant de les que formen llista com de les individuals. Hi caldrà marcar fins a 7 noms. Se
considerarà vot nul qualsevol papereta amb més de 7 noms marcats. La persona que
ostente delegació de vot aportarà la documentació necessària abans d’introduir la
papereta que correspon al vot delegat. Quan els assistents hagen votat es procedirà a
processar el vot per correu. Finalment tindrà lloc el recompte total i la proclamació
dels resultats (punt 6).

NOTES
La durada prevista de l’Assemblea serà d’un màxim de 2 hores i mitja.
Tots els documents relacionats amb aquesta Assemblea: candidatures, propostes,
esmenes, estatuts actuals, reglament extraordinari, memòries, autorització de
delegació del vot, etc estaran disponibles al web de Ca Revolta.
València, 11 de febrer de 2019

