Reglament de
l’Assemblea
I. Participació
Poden participar a l’Assemblea els aﬁliats i els militants als partits membres de MÉS, així
com aquelles persones que, sense pertànyer a un d’aquests partits s’hagin apuntat al cens
creat a tal efecte. Totes aquestes persones podran participar amb veu i vot.

II. Elecció de la mesa
L’Assemblea General es dotarà d’una Mesa. Aquesta Mesa actuarà de forma col·legiada, amb
una Presidència, tres vice-presidències i una secretaria, i serà elegida per la pròpia Assemblea General, respectant la igualtat de gènere, amb una proporció que no podrá ser superior
a 60%-40%.

III. Presa de decisions
L’Assemblea General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria dels membres presents, a excepció, si s’han de tractar, dels canvis en els acords de coalició, assumptes econòmics, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, acords amb altres forces polítiques, o campanyes polítiques, el els quals casos s’exigirà l’aprovació per majoria absoluta.

IV. Presentació d’esmenes
Es podran presentar esmenes als documents de l’assemblea del 21 de març al 12 d’abril (fins
a les 14h). Les esmenes es podran presentar en el format previst a tal efecte que trobareu
annex a aquest reglament:
a) De forma presencial o per correu postal a les seus de MÉS per Mallorca:
Carrer Isidoro Antillón, 9 baixos - 07006 Palma
Carrer General Riera, 3 1er A - 07003 Palma
b) Per correu electrònic a l’adreça: assemblea@mespermallorca.cat
La data de la reunió per a la conciliació d’esemenes serà dia 13 d’abril a les 17h a la seu del
Carrer Isidoro Antillón, 9 baixos - 07006 Palma
La persona ponent del document podrà assumir directament les esmenes, les quals quedaran
automàticament adoptades tret que algun membre de l’Assemblea vulgui recuperar la redacció original. En aquest cas, es procedirà a votar les dues opcions.
En el cas que la persona ponent no assumeixi l’esmena, s’establirà un torn de paraula i de
rèplica per a la persona que hagi proposat l’esmena i per la persona ponent del document. En
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el cas que algun altre membre de l’assemblea vulgui exposar els seus arguments en relació
amb l’acceptació o no de l’esmena, la mesa li concedirà un temps limitat per a exposar els
seus arguments. Un cop fet això es procedirà a votar per una o altra redacció.
En tots els casos el vot serà a ma alçada tret que algun membre de l’assemblea sol·liciti el vot
secret.
Únicament es sotmetran a debat i votació les esmenes de contingut, no les esmenes d’estil o
de correcció ortogràﬁca o gramatical, que podran ser assumides directament pel ponent, en
el primer cas, i que seran incorporades directament al text, en el segon cas.

V. Elecció de les persones membres dels òrgans de coordinació
En tots els casos, el procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.
a) Comissió Executiva
La Comissió Executiva està composta per 15 persones elegides per l’Assemblea General:
7 membres que s’escullen en bloc. S’hi inclouen:
• 2 coportaveus (1 home i 1 dona).
• Els altres cinc membres compliran paritat de 60-40, és a dir 3 d’un sexe i 2 de l’altre.
D’entre aquests 5 membres, hi haurà d’haver un secretari d’organització i un secretari de
finances, com a mínim.
• 8 membres escollits en votació personalitzada (4 dones i 4 homes).
Els secretariats amb les tasques mínimes que han de desenvolupar els membres de l’executiva
són les següents:
• Organització
• Finances
• Comunicació
• Implantació territorial
• Acció política amb les institucions
• Responsable de Sectorials
• Responsable de formació
• Responsable d’acció electoral
• Responsable de relacions polítiques
• Responsable de relacions amb els moviments socials
b) Consell Polític
Els membres de l’executiva seran membres del Consell Polític amb veu i vot.
Composició
Amb veu i vot:
• 15 membres electes de l’executiva
• 16 membres electes en assemblea, 8 homes i 8 dones
Amb veu i sense vot:
• 2 representants del Grup parlamentari
• 2 representants del Consell de Govern de la CAIB
• 2 representants dels Consells del Consell de Mallorca
• 1 representant de cadascun dels espais de treball sectorial que no té perquè ser sempre el
mateix
• 1 representant dels joves de MÉS
• 2 representants de Palma
• 3 representants de la resta de municipis de més de 20.000 habitants
• 3 representants de la resta de municipis, escollits per l’Assemblea de batles i batlesses i
regidors i regidores de MÉS
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•
•

1 representant de cada Fundació (Fundació Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró)
1 representant de cada partit polític membre de MES que no tengui cap membre elegit al
Consell Polític

Periodicitat de les reunions
Mensual
c) Comissió de garanties i arbitratge
La Comissió de Garanties i Arbitratge estarà composta per 5 persones elegides, en votació
secreta, per l’Assemblea General.
La pertinença a la Comissió de Garanties i Arbitratge és incompatible amb qualsevol altre
càrrec orgànic o institucional de MÉS per Mallorca, així com amb qualsevol vincle laboral o
econòmic amb la coalició.

VI. Presentació de candidatures
A la Comissió Executiva
Per als 7 membres del bloc, es presentaran candidatures conjuntes de 7 persones, això és,
equips composats per dues persones candidates a coportaveus i la resta (5) de membres.
Les candidatures es presentaran en format digital per correu electrònic enviat a l’adreça assemblea@mespermallorca.cat, segons el formulari disponible a la plana web de MÉS (www.
mespermallorca.cat).
Al Consell Polític
Tota persona que vulgui ser membre del Consell Polític podrà presentar la seva candidatura
individual.
Les candidatures es presentaran en format digital per correu electrònic enviant a l’adreça assemblea@mespermallorca.cat, segons el formulari disponible a la plana web de MÉS (www.
mespermallorca.cat).
A la Comissió de garanties i arbitratge
Tota persona que vulgui ser membre de la Comissió de Garanties i Arbitratge podrà presentar
la seva candidatura individual.
Les candidatures es presentaran en format digital per correu electrònic a l’adreça assemblea@mespermallorca.cat, segons el formulari disponible a la plana web de MÉS (www.mespermallorca.cat).
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VII. Sistema de votació dels organs de direcció
Es votarà en tres temps.
1. Es vota l’executiva.
2. Es voten els membres del Consell Polític.
3. Es vota la Comissió de Garanties i Arbitratge

1. Elecció de l’executiva
1. Votació d’equips
Aquelles persones que desitgin presentar-se a la coordinació de MÉS, hauran de presentar
un equip composat de 7 persones en total: les dues persones coportaveus i 5 persones més
respectant la paritat de gènere.
Cada persona podrà votar únicament a un equip de la seva preferència. S’escull l’equip de
persones que correspongui. En cas que hi hagi dues candidatures, la més votada de les dues
guanya. En cas d’haver-hi més de dues candidatures, el recompte es farà mitjançant el sistema electoral de segona volta instantània.
b. Votació de la resta de membres
S’han d’elegir, a més, 8 altres persones que conformaran, juntament amb l’equip que obtingui més vots, l’executiva de MÉS.
Aquestes 8 persones hauran de ser, 4 dones i 4 homes, respectant la paritat.
A la papereta es marquen com a màxim 2 homes i 2 dones amb una X (d’un total de 4 i 4).
A la llista d’elegibles hi podrà haver persones que figurin també a dins un equip. En el cas
de ser elegits dintre d’un equip, no es tindran en compte de cara a l’elecció dels 8 membres
restants.
2. Elecció dels membres amb veu i vot del Consell Polític:
A la papereta es marquen com a màxim 4 homes i 4 dones amb una X (d’un total de 16 membres). A la llista d’elegibles hi podràn figurar persones que s’han presentat igualment per
formar part de l’executiva. En el cas d’haver resultat escollides no comptabilitzaran per a la
votació del Consell Polític.
3. Elecció dels membres de la Comissió de Garanties i Arbitratge
Els assembleistes no podran votar més de 3 persones. No n’hi podrà haver més de 3 persones
del mateix sexe.
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