VII Assemblea General de MÉS per Inca
Reglament de l'Assemblea

I. Participació
1. Poden participar amb veu i vot a l’Assemblea els afiliats i simpatitzants de MÉS per Inca o dels partits
membres de MÉS per Inca. Igualment, podrà participar amb veu qualsevol persona interessada, tot i no
pertànyer a MÉS.

II. Elecció de la mesa
2. L’Assemblea es dotarà d’una Mesa, segons el que recullen els articles 21 i 22 del document organitzatiu.
Aquesta Mesa serà elegida per la pròpia Assemblea, i ordenarà i moderarà els debats. La secretaria de la
Mesa aixecarà acta i donarà fe dels acords adoptats.

III. Presentació d’esmenes
3. Es podran presentar esmenes al present document i al document organitzatiu fins el dia abans de
l’Assemblea. Les esmenes es presentaran per correu electrònic a l’adreça info@mesperinca.cat o en paper
al local de MÉS per Inca.
4. 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 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.
5. En tots els casos el vot serà a ma alçada tret que algun membre de l’assemblea sol·liciti el vot secret.
6. 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.

IV. Elecció de les persones membres de la Comissió Permanent de
MÉS per Inca
7. El procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.
a) Coordinació i coportaveuies
8. L’Assemblea General triarà dues persones, en paritat de gènere, que ostentaran la coportaveuia de MÉS
per Inca.
9. Cada persona amb dret a vot podrà triar a dues persones. L’expressió del vot haurà de ser paritària. La
dona i l’home més votats seran els coportaveus de MÉS per Inca. El coportaveu que obtingui més vots serà
anomenat coordinador/a de MÉS per Inca.
b) Comissió Permanent
10. L’Assemblea General triarà a tretze persones més que conformaran, junt amb els dos coportaveus i els
membres nats, la Comissió Permanent de MÉS per Inca.
11. Cada persona amb dret a vot podrà triar fins a 10 persones. L’expressió del vot haurà de ser paritària.
Les tretze persones més votades seran escollides membres de la Comissió Permanent, fent les correccions
necessàries per garantir una representació mínima del 40% de cada sexe.
c) Presentació de candidatures
12. Tota persona que vulgui ser membre de la permanent podrà presentar la seva candidatura individual.
Les candidatures es presentaran per correu electrònic a l’adreça info@mesperinca.cat. Al correu s’indicarà
nom i llinatges, si s’opta a la coportaveuia de MÉS per Inca i si s’opta per la Comissió Permanent. El termini
per a la presentació de candidatures finalitza diumenge dia 3 de juny.

