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RELLA, Associació de Mestres i Professorat 
Jubilats 

 
Assemblea general ordinària 

 
7 de febrer de 2013 

Local : IMEB. Sala d’Actes. Plaça Espanya, 5 
    Horari : De 10.30 h a 13.30 h.  

 
 

Ordre del dia 
 

1. Benvinguda 
2. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau  
3. Presentació de la Memòria comentada i aprovació si s’escau:  

a. Estat dels comptes i quota pel 2013 
b. Grups de treball 
c. Taula de Participació 

4. Modificació dels Estatuts: presentació i aprovació si s’escau 
5. Socis i simpatitzants: Estat de la qüestió 
6. Codi ètic: proposta d’ampliació i aprovació si s’escau  
7.  “La veu de RELLA suma...” comentari i aprovació si s’escau 
8.  La Junta Directiva i la seva evolució. Candidats. Votació 
9.  Programa de Curs: Grups de treball i general 
10. Suggeriments, precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de l’Assemblea 
 

 
1. Prèviament a l’inici de l’Assemblea, el President fa un recordatori dels socis Pere 

de la Fuente, Llorenç Peláez i Carles Martínez que han traspassat durant l’any 
2012.  

 A continuació en Jordi Maduell dóna la benvinguda als assistents. 
 
2. S’aprova sense esmenes l’Acta anterior de data 20 de juny de 2012 (Acta 

fundacional). 
 
3. Tenint en compte que la Memòria ha estat enviada anteriorment a les persones 

associades per tal d’agilitar la lectura i aprovació, es comenten únicament els 
aspectes més significatius. La Memòria s’aprova sense esmenes, igualment 
l’estat de comptes i el pressupost presentats pel Tresorer. 

 
4. La Secretària comenta els tràmits realitzats per a la inscripció dels Estatuts  

al Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya i les modificacions que l’Administració ens exigeix en el 
redactat dels Articles 6 i 7. Es comenten les modificacions realitzades, que són 
aprovades per l’Assemblea. 
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5. La Secretària informa dels canvis realitzats en les llistes de correu de persones 
associades i simpatitzants per tal d’evitar duplicitats i d’actualitzar-les. A partir 
d’aquí es discuteix quin ha de ser el tractament dels simpatitzants i/o 
acompanyants que assisteixen a les sortides.  S’aprova que cada soci/sòcia pot 
assistir-hi acompanyant només d’una persona (en el cas de límit d’assistents) i que 
aquesta haurà de satisfer un recàrrec del 20% sobre el preu aplicat a la 
persona associada. 

 S’informa així mateix que el nombre de persones associades i de simpatitzants 
és pràcticament el mateix. Alguns dels assistents consideren que caldria  
regularitzar la situació dels simpatitzants i que des de la Junta s’hauria de 
convidar-los a associar-se. 

 
6. El Vicepresident comenta les modificacions introduïdes en el Codi Ètic de 

l’Associació a rel de les Instruccions d’inici de curs 2012-2013 en què es 
determina el paper de professionals jubilats en els centres escolars fins i tot 
durant l’horari escolar. La nova redacció del punt 1. “Principis d’actuació”  es 
presenta a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 

7. En Jordi Maduell comenta la importància del text “la veu de RELLA suma...”: 
 

RELLA, Associació de Mestres i Professorat Jubilats, té vocació social progressista i és 
per això que creu que quan calgui ha de sumar la seva veu a la d’altres instàncies que 
democràticament i pacífica reclamin millores per l’Escola i la Societat. 
Donada la diversitat, la pluralitat dels membres de la nostra associació i la diversitat i 
pluralitat de les demandes d’adhesió que podem rebre  
APROVEM que ens afegirem a les convocatòries i manifestos que estiguin d’acord amb 
els nostres principis i objectius i que vinguin d’organitzacions unitàries o manifestament 
majoritàries, relacionades amb l’Educació, conflictes sociolaborals ( sobretot si afecten a 
jubilats) i polítics. 
La responsabilitat primera de les adhesions i convocatòries serà de la Junta Directiva, i 
quan convingui, en les Assembles de RELLA es valorarà com s’ha aplicat aquest acord. 

 
I es presenta a votació. S’aprova de manera majoritària (4 abstencions, cap No) 
 

8. El President informa de les baixes previstes entre els membres de la Junta 
Directiva i de las dues noves incorporacions.  

 
9. Les persones responsables de la Coordinació dels Grups de Voluntariat, 

Activitats lúdic – culturals e Invariants informen del treball fet i de les propostes 
per al proper curs. D’altra banda, es comenta que si hi ha socis interessats es 
pensa constituir un nou Grup sota el títol de “Debats” amb la idea de compartir, 
reflexionar sobre d’educació o altres temes generals. 

 
 Finalment, es comenten per part del President i Vicepresident les reunions de la 

Taula de Docents Jubilats mantingudes amb el Departament d’Ensenyament i 
les gestions fetes i reunions previstes amb els diferents Grups i Associacions de 
Jubilats del territori. 

 
 
 

A Barcelona, signat per Alicia Plana, Secretària 
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Vist i plau Jordi Maduell, President 


