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Estimades companyes. 
Estimats companys, 
 
Ací teniu tota la informació al voltant de la presentació de candidatures per a la 
Mesa de l’Assemblea d’elecció de Comissió Permanent, que tindrà lloc en desembre. 
 
Com sabeu, en les assemblees de canvi de CP, ha d’haver-hi una Mesa, que dirigeix 
I modera l’assemblea, entre altres funcions. 
 
Des de hui mateix i fins al començament de la Reunió Plenària del pròxim 24 
d’octubre a les 10 h, es poden presentar candidatures. 
 
Entre les candidatures que complisquen els requisits, es procedirà a la votació, 
durant la reunió plenària. 
 
Les 3 persones més votades hauran d'assistir i acreditar-se com a delegades en 
l'assemblea de desembre. La persona més votada ostentarà la Presidència de la 
Mesa; ocuparà la Secretaria, la segona més votada, i quedarà com a Vocal, la 
tercera. 
 

Sobre la Mesa de l’Assemblea (resum) 
Qui pot presentar-se? Com ha de presentar-se la 

candidatura? 
Funcions de la Mesa 

Qualsevol entitat membre 
pot presentar 
candidatura.  
 
Aquelles persones que 
estiguen a la mesa, no 
podran estar en cap 
candidatura. 

 
Serà requisit 
imprescindible que les 
persones candidates 
siguen delegades en 
l’Assemblea General 
d’elecció de CP, en 
desembre. 

Les candidatures s’han de 
presentar amb la signatura 
de la persona candidata, 
juntament amb el segell de 
l’entitat. 
 
Terminis: 
Des de que es convoca la 
plenària fins el mateix 
moment del començament 
d’aquesta. 
 
Del 24 setembre fins al 24 
d’octubre a les 10 h. 

a) Ordenar i impulsar el treball 
d’acord amb l’ordre del dia de 
l’Assemblea. 
b) Presidir i ordenar els debats 
i les votacions. 
c) Proposar, si escau, la 
disposició de temes o 
qüestions de l’ordre 
del dia quan la marxa de 
l’Assemblea així ho requerisca. 
d) Fer complir el present 
Reglament i interpretar-lo. 
e) Resoldre per majoria de la 
Mesa les qüestions que s’hi 
puguen 
suscitar. 
f) Recaptar l’assistència de la 
gerència en cas que ho 
considere 
necessari. 
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Article 23. La Mesa de l’Assemblea 
La Mesa de l’Assemblea General és l’organisme encarregat de moderar i dirigir-la. 
 
1. Composició 
La Mesa de l’Assemblea estarà composta per la Comissió Permanent, que exercirà 
la presidència de la Mesa, la persona que ostente la secretaria de la Comissió 
Permanent, qui impulsarà i coordinarà el seu desenvolupament. 
 
Quan es tracte d’una assemblea d’elecció de Comissió Permanent, la Mesa estarà 
formada per 3 persones, que n’exerciran la presidència, la secretaria i una vocalia, 
triades de la forma següent: 
 
23.1.a) Presentació de candidatures 
1. Qualsevol persona, avalada per una entitat membre, podrà ser candidata. 
 
2. Les candidatures hauran de ser presentades per escrit, amb signatura de la 
candidata i el segell de l’entitat, a la Comissió Permanent, des del dia que es 
convoque la Reunió Plenària anterior a l’Assemblea General d’elecció, fins al seu 
inici. 
 
3. Serà requisit imprescindible que les persones candidates siguen delegades en 
l’Assemblea General d’elecció de Comissió Permanent. 
 
23.1.b) Elecció 
1. La Mesa es triarà en la Reunió Plenària anterior a l’Assemblea General d’elecció. 
 
2. La votació serà secreta i es durà a terme mitjançant una llista oberta en la qual 
figuraran totes les candidatures propostes per les entitats. Cada delegat de les 
entitats membres de ple dret haurà de marcar tres persones candidates. 
 
3. La persona més votada ostentarà la Presidència de la Mesa; ocuparà la 
Secretaria, la segona més votada, i quedarà com a Vocal, la tercera. 
 
En cas d’empat entre dos o més membres, es sotmetrà a les persones candidates 
empatades a una segona votació. 
 
23.1.c) Substitucions 
 
1. Si a l’inici de l’Assemblea General d’elecció no compareix alguna de les persones 
que componen la Mesa, es reorganitzaran les responsabilitats d’acord amb el 
resultat de la votació per la qual van ser triades. 
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2. Es procedirà llavors a l’elecció dels càrrecs vacants, entre les delegades de 
l’Assemblea que presenten candidatura, mitjançant votació secreta amb llista 
oberta. 
 
23.2. Atribucions de la Mesa 
a) Ordenar i impulsar el treball d’acord amb l’ordre del dia de l’Assemblea. 
 
b) Presidir i ordenar els debats i les votacions. 
 
c) Proposar, si escau, la disposició de temes o qüestions de l’ordre 
 
del dia quan la marxa de l’Assemblea així ho requerisca. 
 
d) Fer complir el present Reglament i interpretar-lo. 
 
e) Resoldre per majoria de la Mesa les qüestions que s’hi puguen suscitar. 
 
f) Recaptar l’assistència de la gerència en cas que ho considere necessari. 
 
22.3. Atribucions de la Presidència de la Mesa 
a) Correspon a la Presidència de la Mesa obrir, suspendre i alçar les sessions, dirigir 
els debats, autoritzar l’ús de la paraula i fixar el nombre màxim d’intervencions i la 
seua durada. Tot aplicant el mateix mecanisme a les entitats membres i a la resta 
de components de la Mesa. 
 
Així mateix, abans de cada votació exposarà amb claredat els termes de la 
proposta o propostes sotmeses a votació. 
 
b) La Presidència podrà cridar a l’ordre i, si escau, retirar la paraula a les persones 
que en les seues intervencions s’allarguen excessivament, se n’isquen del tema 
objecte de debat, falten a allò que s’estableix en el present Reglament, alteren 
l’ordre dels debats o obstaculitzen la bona marxa de l’Assemblea. 
 
c) En cas de necessitat, la Presidència podrà delegar les seues funcions en una 
altra persona de la Mesa. 
 
 
Davant qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del correu 
electrònic: 
💻 info@conselljoventut.org. 
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