Normes de funcionament de MÉS per Inca
Introducció
1.- MÉS per Inca es constitueix com a assemblea local de MÉS per Mallorca, en el marc d’allò
previst a les seves normes de funcionament. MÉS per Inca té caràcter obert, crearà i
potenciarà instruments de participació ciutadana, i promourà el treball col·laboratiu amb el
teixit social del municipi
2.- Des del respecte a la personalitat de les formacions polítiques fundadores de la coalició i
al marge de decisió que es reserven, apostam per un projecte unitari en la diversitat, amb
vocació de majories socials, que pretén la implicació i la màxima participació de persones i
col·lectius compromesos en l’àmbit social, econòmic, cultural, ecologista i nacional.
3.- MÉS per Inca assumeix el ferm compromís de defensa del municipalisme i la democràcia
participativa i de proximitat. Serà present en les mobilitzacions populars i en l’organització a
peu de carrer, i de durà les inquietuds socials a les institucions polítiques.

Títol I. Imatge, logo i abast territorial
4.- Imatge i logo

5.- L’abast territorial de l’agrupació és el municipi d’Inca.

Títol II. Democràcia interna i participació oberta
6.- MÉS per Inca promourà la més àmplia democràcia interna, en processos de decisió des
de la base, fomentant la participació i l’apoderament de la militància, i convidant a la
participació oberta en els debats i les decisions polítiques, garantint que els acords bàsics
siguin debatuts i decidits de baix a dalt.
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7.- MÉS per Inca tractarà com una riquesa la llibertat d’expressió i de pensament en el si de
l’organització i, en els marges i conseqüències que marqui, també en l’exercici del treball
institucional.
8.- MÉS per Inca promourà espais de trobada i treball oberts a la ciutadania i informarà i
recaptarà opinions del conjunt de ciutadanes i ciutadans, participant en les xarxes i els
moviments socials.
9.- Així mateix, promourà mecanismes de democràcia directa i la màxima participació de la
ciutadania en la presa de decisions, tant per adoptar la posició de la coalició, com en el debat
i decisió finals.
10.- MÉS per Inca mantindrà un llistat de persones properes al seu ideari, que hagin autoritzat
expressament l’ús de les seves dades personals, a fi d’informar-les de les seves iniciatives i
convidar-les a la participació en campanyes i actuacions de la coalició, així com en els debats
socials per decidir la posició pública.

Títol III. Dels afiliats i simpatitzants de MÉS per Inca
11.- La militància de MÉS per Inca està formada per la militància de MÉS per Mallorca que
resideix, fa feina o manté un vincle amb Inca, i no sigui militant d'una altra assemblea local.
12.- Els afiliats i els simpatitzants tenen dret a:
a) Rebre la documentació política general de la coalició MÉS per Inca així com informació
adequada sobre l’estructura organitzativa, representació institucional, normes de
funcionament i fórmules de participació i treball a l’organització.
b) Rebre informació suficient sobre els posicionaments de la coalició, demanar-ne
explicacions, i expressar-ne el seu parer.
c) Participar en totes les activitats i en la presa de decisions polítiques claus de la coalició,
amb les precisions dels distints nivells d’adhesió d'acord amb l’establert en el present
document i les normes que el despleguin.
13.- Els militants de MÉS per Inca compliran els principis, normes i acords vigents a la coalició,
contribuiran als seus objectius polítics i respectaran els militants i partits que composen la
coalició.

Títol IV. Òrgans i espais de debat i decisió
L’Assemblea General
19.- L'Assemblea General de MÉS per Inca és el seu principal òrgan de decisió política.
L’Assemblea General està composta per totes les persones militants de MÉS per Inca.
20.- A l’Assemblea General li corresponen en exclusiva les competències següents:
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1. Establir l'estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les
polítiques que seguirà la coalició dins l’àmbit municipal.
2. Aprovar les normes de funcionament que hagi de regir la coalició MÉS per Inca.
3. Aprovar el reglament de primàries per a la confecció de les candidatures
electorals.
4. Debatre i aprovar els programes electorals.
5. Aprovar els possibles pronunciaments d’àmbit supramunicipal per ser elevats als
òrgans de MÉS per Mallorca.
6. Triar els membres de la Comissió Permanent, que inclouran sempre
paritàriament dues persones que exerciran de coportaveus. El coportaveu que
obtingui més vots serà anomenat Coordinador/a de MÉS per Inca.

21.- L’Assemblea General es dotarà d’una Mesa. Aquesta Mesa actuarà de forma col·legiada,
amb una Presidència, dues vice-presidències i una secretaria, i serà elegida per la pròpia
Assemblea General, respectant la igualtat de gènere.
22.- Les funcions de la Mesa de l’Assemblea General són ordenar i moderar els debats de
l’Assemblea General, i actuar com a òrgan arbitral de les reunions per tal de garantir la
democràcia interna així com el respecte a la pluralitat. La secretaria aixecarà acta de les
reunions de l’Assemblea General i donarà fe dels acords adoptats.
23.- L’Assemblea General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria simple, a
excepció dels canvis en els acords de coalició, assumptes econòmics, actuacions en política
institucional de caràcter estratègic, acords amb altres forces polítiques, o campanyes
polítiques, casos en els quals es requerirà l'aprovació per majoria absoluta.
24.- L’Assemblea General es reunirà de forma ordinària una vegada cada tres mesos i, de
forma extraordinària, totes les vegades que la convoqui la Comissió Permanent, o quan ho
sol·liciti el 10% dels membres de l’Assemblea General mitjançant petició escrita a la Comissió
Permanent que inclourà l’ordre del dia.

La Comissió Permanent
25.- La Comissió Permanent és l’òrgan executiu de MÉS per Inca, i li corresponen les següents
atribucions:
1. Proposar a l’Assemblea general, en funció de les seves competències, el debat
o resolució de tots aquells temes que afecten al desenvolupament i gestió de la
Coalició.
2. La representació legal de la coalició en els àmbits polítics, jurídics i econòmicsfinancers.
3. Executar i desenvolupar les propostes o els acords aprovats a l’Assemblea
general.
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4. Des del respecte a les directrius assenyalades per l’Assemblea General,
dissenyar i executar les estratègies, les prioritats i les línies polítiques concretes
que seguirà la coalició en cada tema i a cada moment.
5. La Comissió Permanent impulsarà l’elaboració del programa electoral per
procediments oberts i participatius, amb la implicació dels grups de treball
sectorials, i remetrà el resultat d’aquest procés a l’Assemblea General per a la
seva aprovació.
6. La Comissió Permanent és responsable de coordinar i organitzar les tasques
administratives que fan possible el treball diari de la coalició.
7. La Comissió Permanent té la facultat de convocar i organitzar reunions o
assemblees informatives obertes a tots els membres de la coalició .
8. Correspon a la Comissió Permanent elaborar anualment els balanços i
pressupostos elaborats d’acord amb les normes que es fixin sobre aquesta
matèria, els quals han de ser aprovats per part de l’Assemblea General.
26.- La Comissió Permanent està composada d’entre 10 i 15 persones elegides per
l’Assemblea General.
28.- Els membres de la Comissió Permanent seran triats per a períodes de 2 anys, amb
possibilitat de reelecció en posteriors assemblees.
29.- La composició de la Comissió Permanent haurà de ser paritària, amb una representació
mínima del 40% per cada sexe.
30.- En cas de que no foren membres de la Comissió Permanent, també formen part de la
Comissió Permanent els següents militants de MÉS per Inca: els membres de la Comissió
Executiva de MÉS per Mallorca; els regidors/es a l’Ajuntament d’Inca; els secretaris
generals/coordinadors i els responsables de finances dels partits integrants de la coalició.
31.- El principi que regeix els acords de la Comissió Permanent és el consens. En els casos
excepcionals en què no sigui possible, els acords s’adoptaran.
1. Per majoria qualificada de 2/3 dels membres presents amb dret a vot, per a resoldre
canvis en les condicions que conformen els acords de la coalició, designació de càrrecs
i representacions, contractació de personal, aprovació de pressupostos, actuacions en
política institucional de caràcter estratègic, qüestions econòmiques, iniciatives
polítiques o institucionals de calat, representació externa de la coalició, conformació
d'acords amb altres forces polítiques o campanyes polítiques.
2. Per majoria dels membres presents en la resta de casos.
32.- La Comissió Permanent es reunirà almenys un cop al mes.

Grups de Treball Sectorials
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33.- La proposta política sectorial de MÉS per Inca es construeix, principalment, a través dels
grups de treball sectorials.
34.- Aquests grups sectorials estan oberts tant a la militància de MÉS per Inca com a aquelles
persones interessades en aportar a l’anàlisi o la proposta de la coalició.
35.- Aquests grups tendran una o vàries persones coordinadores i funcionaran prioritàriament
per consens.
36.- Els grups de treball sectorials poden fer propostes programàtiques, proposar mesures
d’acció als equips institucionals, tant al govern com a l’oposició, organitzar activitats
informatives, de debat o reivindicatives, o totes aquelles accions que siguin congruents amb
la seva funció i permetin estendre l’activitat política i el missatge de MÉS per Inca.
37.- La Comissió Permanent i el grup municipal, es coordinaran amb aquests grups de treball
i prendran en consideració les seves propostes.
38.- Els grups de treball sectorials han d’establir relacions cooperatives amb entitats i
col·lectius del sector per tal de fomentar el treball en xarxa amb els moviments socials.

Títol V. Tria de candidats i candidates
39.- En els supòsits i en les condicions que decideixi l’Assemblea, MÉS per Inca promourà
l’elecció del seu cap de llista i, com a mínim, dels primers llocs de la candidatura de les
eleccions municipals a partir de primàries obertes a tots els ciutadans interessats.
40.- El procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.
41.- La resta de la llista serà elegida per l’Assemblea General d’acord amb la fórmula que hagi
aprovat la pròpia Assemblea General, amb respecte als principis de democràcia, obertura i
participació.
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