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RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats 

 

REGLAMEN RÈGIM INTERN 

 

PROCÉS ELECTORAL  

De la Convocatòria. 

1. La convocatòria d'eleccions a Junta Directiva ordenada per la Presidència 
ha d'especificar ordre del dia de l'Assemblea, lloc, data i hora, càrrecs de 
la Junta a cobrir, i un apartat de precs i preguntes. Ha d'incloure també 
els possibles requisits exigibles als/a les candidats/candidates. 

2. L'endemà de ser enviada als socis electors comença el procés de 
presentació de candidatures.  

3. Les candidatures es presentaran fent servir el Model creat per RELLA a 
aquest efecte.  

4. Els socis interessats a presentar-se com a candidats enviaran a la Junta 
Directiva el Model una vegada emplenat. 

5. El termini de presentació de candidatures finalitza al cap de deu (10) 
dies naturals. 

6. La Junta Directiva disposa de cinc (5) dies naturals per validar les 
candidatures, si és que se n'han presentat, i enviar als socis les 
definitives. 

7. L'Assemblea en què es realitzaran les votacions s'ha de celebrar entre el 
desè i quinzè dies naturals següents. 

8. Totes les comunicacions es realitzaran mitjançant el correu electrònic i, 
en casos excepcionals, per correu ordinari. 

 

Dels Candidats. 

1. Pot ser candidat qualsevol soci numerari o honorari que ho desitgi. Els 
socis adherits podran ser candidats a qualsevol càrrec tret el de 
Presidència. 

2. Els/Les candidats/candidates a la Presidència hauran de presentar per 
escrit el programa que tenen previst dur a terme en el nou període i un 
breu currículum. Hauran de tenir un mínim d'un any com a socis. 
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3. Els qui es presentin per als altres tres càrrecs nominals (Vicepresidència, 
Secretaria i Tresoreria) ho han de fer explicitant a quin càrrec opten. 

4. Una persona només pot presentar-se per a un dels càrrecs. 

5. Els qui es presentin per a ocupar una vocalia no es presenten per a una 
en concret. Un cop elegits en la primera reunió de la nova junta es 
decidirà quina ocupen i quina és la seva tasca. 

6. Tots els candidats hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes 
a satisfer des de la seva admissió a Rella. 

 

De la Votació. 

1. Seran votants els socis i sòcies que estiguin presents a la sala i al corrent 
del pagament de les quotes. 

2. La Presidència demanarà si hi ha algú que vulgui que la votació sigui 
secreta. 

3. Si ho demana un mínim d'un 10% dels assistents amb dret de vot, es 
farà mitjançant papereta única en què figuraran els noms de tots els 
candidats i els càrrecs a què aspiren. 

4. Si no s'arriba al 10%, la votació es realitzarà a mà alçada. Cada soci amb 
dret de vot haurà de disposar d'una targeta verda per realitzar la votació. 

5. Quedaran elegits els candidats que obtinguin com a mínim majoria 
simple dels vots emesos. 

6. En cas d'empat entre candidats, es farà una segona votació, en aquest 
cas a mà alçada,  exclusiva dels càrrecs afectats per l'empat. 


