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REGLAMENT DE LA 2ª ASSEMBLEA NACIONAL DE REAGRUPAMENT 
INDEPENDENTISTA. ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
 
 
PRIMER.- La 2ª Assemblea Nacional de REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA 
(d’ara endavant, RCat) s'ha de desenvolupar d'acord amb aquest Reglament, el qual 
incorpora l'Ordre del Dia i ha estat aprovat per la Junta Directiva d’RCat, d'acord amb 
els articles 10 i 11 dels Estatuts.  
 
SEGON.- L’Assemblea Nacional d’RCat tindrà lloc diumenge, dia 21 de març del 
2010, a la ciutat de Barcelona, a l’auditori del Palau de Congressos de Catalunya, 
Avgda. Diagonal 661-671, de 9 a 14 hores.  
 
Les acreditacions per participar a l’Assemblea Nacional es poden formalitzar a partir de 
les 8 hores fins a la seva cloenda, al mateix lloc de la celebració de l’Assemblea. 
 
Es donarà inici de la sessió plenària a les 9 hores. Aquest horari pot ser ampliat per 
acord de la mesa i ratificat per l’assemblea. 
  
L’assemblea es desenvoluparà d’acord amb l’article 10 dels Estatuts, amb l’ordre del 
dia següent, després de la intervenció i salutacions en nom dels convidats a l’acte: 
 
1.- Obertura i lectura de l’acta de la Primera Assemblea. Aprovació o modificació.  
  
2.- Ratificació, si s’escau, dels nous membres de la Junta Directiva nomenats d’acord 
amb l’ordre de resultats de les votacions de l’elecció dels membres de la Junta de 
l’assemblea constituent. 
 
3.- Informe del president. 
 
4.- Informe econòmic 
 
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del document  "Organitzant el nostre futur lliure"  
 
6.- Presentació de la Constitució de Catalunya 
 
7.- Últimes paraules de convidats i audiovisuals 
  
8.- Cloenda per part de la presidència 
 
 
TERCER.- Poden assistir a l’Assemblea Nacional, amb plenitud de drets, els associats 
que hagin formalitzat la seva inscripció com a socis d’RCat abans del dia 5 de març  del 
2010, i que hagin realitzat la inscripció corresponent i estiguin al corrent de pagament. 
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L’assistència a l’Assemblea Nacional és personal. 
   
Tot associat que vulgui assistir amb veu i vot pot formalitzar la inscripció mitjançant el 
pagament de 10 € al núm. de compte 2100-3031-83-2200604441 de “la Caixa” abans 
del dia 17 de març de 2010 o el mateix dia de celebració de l’assemblea.  
 
Per tal d'evitar incidències amb les acreditacions es recomana als associats portar el 
justificant de pagament. Així mateix s'ha de fer constar el nom complet de l'associat a 
l’hora d’omplir les dades que es requereixen per a fer la transferència o el traspàs. 
  
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. 
 
QUART.- La Junta Directiva d’RCat nomenarà una comissió organitzadora per al 
desenvolupament logístic de l’Assemblea Nacional.  
 
CINQUÈ.- La Junta Directiva presenta a l’assemblea el document “Organitzant el 
nostre futur lliure”  sobre la base de les propostes sectorials elaborades amb la 
participació dels associats de Reagrupament organitzats en grups de treball. Aquest 
document serà la base del programa electoral a les eleccions del Parlament de Catalunya 
de 2010. 
 
SISÈ.- El document ha de ser lliurat i ha d’estar a disposició de tots els associats, via 
telemàtica, el dia 5 de març del 2010, juntament amb la convocatòria de l’assemblea i 
l’acta de l’anterior assemblea.  
  
Els associats de forma individual poden presentar aportacions de millora al document 
electoral fins el 12 de març de 2010, mitjançant un full d’aportacions de millora lliurat a 
la comissió organitzadora a l’adreça assemblea21@reagrupament.cat.   
  
Cal que cada aportació estigui redactada en un full independent i amb clara indicació del 
nom del soci i els apartats als quals es vulgui proposar la millora, tot indicant el text 
alternatiu. 
 
Les propostes s’enviaran de forma telemàtica als membres de cada grup de treball 
mitjançant els seus coordinadors per tal que puguin ser valorades per tots ells i decidir la 
seva incorporació. El termini per a fer aquestes valoracions fineix el dia 17 de març, 
data en la qual cada grup haurà de comunicar si s’han incorporat les propostes de 
millora rebudes.  
 
El text del document "Organitzant el nostre futur lliure" serà facilitat als associats el 
dia de la celebració de l’assemblea, en serà publicada al web de Reagrupament l’última 
versió i serà posat a votació per a la seva aprovació.   
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SETÈ.- La responsabilitat de la direcció de l’Assemblea correspon a la Mesa. 
  
Com a portaveu de la Mesa, correspon al president d’RCat 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. 
 
Correspon al secretari estendre acta de la sessió 
  
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.- La Mesa de l’Assemblea s’ha d’ajustar a 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, 
ratificat pel Ple de l’Assemblea Nacional. 
  
DESÈ.- Les votacions s’han de realitzar a mà alçada, aixecant les targetes de vot. 
  
Les votacions s’han de fer a porta tancada i no es poden interrompre un cop 
començades. 
  
A més, no es pot entrar ni sortir de la sala de l’Assemblea mentre s’estiguin fent les 
votacions. 
  
ONZÈ.- La comissió organitzadora posa a disposició de tots els associats l’adreça 
assemblea21@reagrupament.cat per a prestar serveis de col·laboració dels associats en 
el procés de celebració de l’assemblea 
  
  
   
Aprovat per la Junta Directiva, el 20 de febrer de 2010 
  
   


