
societatsosteniblesolidariasobirana MALLORCA

Reglament i horaris
1. Convocatòria
El 2n Congrés d’IniciativaVerds es reunirà el dia 16 de juny de 2012 a la sala d’actes d’UGT.
Carrer Font i Monteros, 8 - Palma

2. Ordre del dia i horari
El Congrés es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

09:00 a 11:00 Obertura, enregistrament i recollida de credencials.

09:20 a 09:30 Proposta de Mesa, reglament i horari. Aprovació dels punts sobre els quals els  
   simpatitzants tenen dret a vot. Votació.

09:30 a 10:30 Tesis polítiques: Anàlisi de conjuntura política: Debat i votació.
   1. Tornar enrere és impossible. Iniciem una nova transició.
   2. Democràcia real per revisar-ho tot en clau de reapropiació.
   3. Un partit en moviment, amb els moviments i en el conflicte.
   5. Un partit líquid i cooperatiu per afrontar les incerteses.

10:30 a 11:15 Eleccions òrgans interns: 
   Coordinador/a
   Executiva de Mallorca
   Consell Polític
   Comissió d’Arbitratge
   Canvi estatutari (vicecoordinador/a òrgan no obligatori)
  
11:15 a 11:45  Salutacions de persones convidades d'organitzacions i partits amics. (l'horari   
   d'aquest punt es coordinarà amb el PSM, que té el seu Congres el mateix dia)

11:45 a 12:00 Descans

12:00 a 13:30 Tesis política: 4. Un “tercer espai” polític diferenciat del PP i el PSIB.

13:30 a 14:30 Dinar

14:30 a 16:00 Tesis política: 6. Cap a un projecte estatal i europeu coherent (elecció delegats  
   Congrés Equo i altres)

16:00 a 17:00 Seguiment treball institucional: (si es realitza l'assemblea de coalició prèvia,   
   s'elimina aquest punt)
   - Parlament Illes Balears
   - Consell de Mallorca

(Aquest horari serà susceptible de modificacions segons: quantitat d'esmenes presentades a les tesis 
polítiques, coordinació amb congrés PSM, realització d'assemblea de coalició de Parlament i Consell, etc...)



3. Participants del Congrés.
Poden participar al Congrés totes aquelles persones afiliades i simpatitzants d’IniciativaVerds o 
d’EQUO de Mallorca. 

Les persones afiliades podran exercir el dret de veu i vot en totes les qüestions. 

Les persones simpatitzants hauran d'estar registrades com a tals a la base de dades d’IniciativaVerds 
com a molt tard el dia abans que es convoqui el Congrés, per poder exercir el seu dret de vot en els 
punts relatius a les tesis polítiques. 

A proposta del CP es sotmetrà als participants al congrés la possibilitat que les persones simpatitzants 
(registrades en les condicions esmentades més amunt)  puguin exercir el seu dret de vot també pel 
que fa a l'elecció dels diversos òrgans d'IniciativaVerds així com de les persones que participaran com 
a delegades al congrés d'Equo previst a principis de juliol.

4. Funcions de la Mesa.
La Mesa tindrà les següents funcions:
 - Interpretar el reglament
 - Aixecar acta
 - Vetllar per l’ordre intern del Congrés
 - Distribuir el temps de debat d’acord amb l’ordre del dia
 - Donar i retirar paraules i intervencions
 - Procurar que els debats se centrin en el tema debatut
 - Formular el temps de les votacions i donar fe dels resultats

DEBAT I APROVACIÓ DE LES TESIS POLÍTIQUES

5. Esmenes a les tesis polítiques.
Els participants al Congrés podran presentar les seves propostes d’esmenes de modificació, eliminació o canvis 
a les tesis polítiques, sempre que aquestes s’hagin presentat en temps i forma. Aquestes esmenes 
hauran de referir-se al contingut substancial del text, aclarint i enriquint el seu sentit i contingut o 
presentant propostes que vagin en un sentit contrari. 

Igualment es podran presentar propostes de resolució per a ser aprovades al Congrés.

El termini màxim per a la presentació d'esmenes i propostes de resolució serà fins a les 15h del dia 
6 de juny 2012 (10 dies abans del Congrés) presentades (segons el model preparat a aquests efectes) 
en:
 - Format electrònic a participacio@iniciativaverds.org
 - Format paper al local d’IniciativaVerds (Carrer Costa I Llobera, 28 - Palma).

En el cas que es produeixi un esdeveniment rellevant entre la data límit per a la presentació 
d'esmenes i la data del congrés, es podran acceptar aquelles esmenes que tenguin directament que 
veure amb aquest esdeveniment encara que es presentin fora de termini.



6. Debat i votació de les tesis polítiques.
Les esmenes referides a errades gramaticals, sintàctiques o similars, que no suposin una modificació del 
significat del text original, es podran assumir directament des de la ponència sense necessitat de debat 
al Congrés.

Les esmenes es tractaran per ordre de l’articulat en plenari. En el cas d'esmenes assumides per la Mesa, 
qualsevol participant podrà defensar el text original, donant pas al debat i posterior votació de l'esmena.

En el cas de les esmenes no assumides per la Mesa, cada esmenant tindrà 2 minuts per defensar-les. 
Després d’aquesta defensa i abans de la votació s’obrirà un torn tancat de paraules a favor o en contra, 
amb un màxim d’1 minut per intervenció, i després es passarà a votació. 

En el transcurs del debat, l'esmenant podrà acceptar transaccions. En aquest cas, es durà a votació la 
redacció transaccional.

Les votacions es faran preferentment a mà alçada. En cas que algun dels participants demanin que la 
votació sigui secreta la mesa habilitarà el sistema per fer-ho.

La Mesa valorarà, segons el nombre d’esmenes a debatre, la conveniència d’augmentar o disminuir el 
temps de presentació i debat de les esmenes presentades, així com  la possibilitat d’obrir un torn obert 
de paraules, i el temps dedicat a aquest, més enllà del debat d’esmenes per a les tesis polítiques.

Una vegada realitzar el debat, cada una de les tesis polítiques s'aprovaran per majoria simple en el 
Plenari del Congrés.

 ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS I DELEGATS CONGRÉS EQUO

6. Candidatures per formar part dels òrgans interns. 
Els participants al Congrés podran presentar les seves candidatures per formar part dels òrgans interns 
d’IniciativaVerds-Equo. Es presentaran candidatures individuals per a l’Executiva de Mallorca, per al 
Consell Polític i per la Comissió d’Arbitratge. Per ser elegible per la Comissió d’Arbitratge no es podrà 
exercir cap càrrec públic, ni ser membre de l'Executiva, i caldrà ser persona afiliada.

Així mateix el Congrés votarà el canvi estatutari per eliminar o mantenir l’obligatorietat de l’òrgan de 
“vicecoordinador/a”. Des de la Mesa es presentarà un text alternatiu per modificat els estatuts 
d’IniciatiVaverds en aquest sentit, que serà dut a votació pel plenari del Congrés. S’aprovarà l’opció més 
votada. 

Al congrés s’elegiran els membres dels següents òrgans interns:
 - Coordinador/a
 - Membres de l’Executiva de Mallorca: 20 persones afiliades.
 - Membres del Consell Polític elegides directament pel Congrés: 5 persones afiliades. 
 - Membres de la Comissió d’Arbitratge: 3 persones afiliades.

El termini màxim per a la presentació de candidatures serà fins a les 15h del dia 9 de juny de 2012 
(dimecres anterior al Congrés) presentades en:
 - Format electrònic a participacio@iniciativaverds.org
 - Format paper al local d’IniciativaVerds (Carrer Costa I Llobera, 28 - Palma).



7. Elecció dels òrgans interns.
Presentació de la butlleta d’elecció de l’Executiva de Mallorca i la del Consell Polític: 
Les candidatures per a cada òrgan estaran ordenades en una sola butlleta per òrgan per ordre 
alfabètic. Es seleccionarà per sorteig el primer de cada llista. 

Sistema de votació per l’Executiva de Mallorca:
Cada elector podrà marcar un màxim de 20 noms de cada òrgan a escollir. Cada participant del 
Congrés haurà de marcar amb una creu les candidates i els candidats que desitgi. L’escrutini es 
realitzarà mitjançant el recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran les i els més 
votats.
Es garantirà una composició paritària als òrgans, assegurant un mínim del 50% de dones. Per tal de 
garantir-ho, cada participant votarà un mínim del 50% de les candidates dones. 

En el cas que es presentin 20 persones candidates o menys es votarà directament el conjunt de la llista, en 
sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.

Sistema de votació pel Consell Polític: 
Cada participant del Congrés haurà de marcar amb una creu un màxim de cinc persones candidates. 
L’escrutini es realitzarà mitjançant el recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran les i els 
més votats.

Es garantirà una composició paritària als òrgans, assegurant un mínim del 40% de dones. Per tal de 
garantir-ho, cada participant podrà votar a un mínim de 2 dones. 

En el cas que es presentin 5 persones candidates o menys es votarà directament el conjunt de la llista, en 
sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.

Sistema de votació del coordinador/a:
Cada participant elegirà una candidata o candidat. En cas que ningú no superi el 50% de vots, es farà una 
segona votació entre les dues persones amb més vots.

8. Candidatures per ser delegat/da al congrés Equo estatal. 
Els participants al Congrés podran presentar les seves candidatures per ser delegat/da al congrés Equo estatal dels dies 
7 i 8 de juliol 2012 a Madrid. Es presentaran candidatures individuals.

El termini màxim per a la presentació de candidatures serà fins a les 15h del dia 9 de juny de 2012 (dimecres 
anterior al Congrés) presentades en:
 - Format electrònic a participacio@iniciativaverds.org
 - Format paper al local d’IniciativaVerds (Carrer Costa I Llobera, 28 - Palma).

Presentació de la butlleta d’elecció dels delegats i delegades al congrés d'EQUO: 
Les candidatures  estaran ordenades en una sola butlleta per òrgan per ordre alfabètic. Es seleccionarà per 
sorteig el primer de cada llista.

Sistema d'elecció dels delegats al Congrés d'EQUO: 
Cada participant del Congrés haurà de marcar amb una creu un màxim de  persones candidates, que 
dependrà de la xifra finals de delegats/des que corresponguin a IniciativaVerds. L’escrutini es realitzarà 
mitjançant el recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran les i els més votats.

Es garantirà una composició paritària de la delegació, assegurant un mínim del 50% de dones. Per tal de 
garantir-ho, cada participant votarà un mínim del 50% de les candidates dones. 

En el cas que es presentin tantes persones (o menys) com membres pot tenir la delegació es votarà 
directament el conjunt de la llista, en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.


