Reglament 4t Congrés IniciativaVerds-Equo
I. Lloc i Horari
Museu del Calçat d’Inca (Avinguda General Luque, 223 - Inca)
09:30h
10:00h
11:30h		
12:00h		
12:15h		
12:25h
		
12:30h
13:15h		

Acreditacions
Benvinguda i debat polític sobre la base dels documents enviats
Aportacions de moviments socials als documents
Pausa
Presentació de la feina de l’Ateneu Pere Mascaró
Proposta de modificació dels Estatuts d’IniciativaVerds per canviar les figures
de coordinador i vicecoordinador per una coordinació paritària dona/home.
Elecció de membres dels òrgans d’IniciativaVerds
Cloenda

II. Elecció de membres i presentació de
candidatures
Per tar d’adaptar l’estructura dels òrgans de decisió d’IniciativaVerds-EQUO al context actual
i a les necessitats organitzatives del partit, es proposa que la nova executiva electe al IV Congrés, sigui l’encarregada de fer una proposta de modificació dels Estatuts d’IniciativaVerdsEQUO en base a la nova proposta d’organització del partit i presentar el document a
l’Assemblea d’IniciativaVerds-EQUO per al seu debat i aprovació.
La nova Executiva també haurà de modificar els Estatus en relació a la decisió del III Congrés
d’unificar Executiva i Consell polític per a que tinguin caràcter obert.
Per tant, la proposta per aquest IV Congrés és que s’elegeixin els membres dels següents òrgans interns:
•
•
•
•

Co-Coordinació (haurà de ser paritària): 2 persones
Membres de l’Executiva de Mallorca: 13 persones afiliades.
Membres de la Comissió d’Arbitratge: 3 persones afiliades.
Membres de la Mesa Federal d’EQUO: 2 persones en composició paritària.

Els participants al Congrés podran presentar les seves candidatures per formar part dels òrgans interns d’IniciativaVerds-Equo. Per ser elegible a la Comissió d’Arbitratge no es podrà
exercir cap càrrec públic, ni ser membre de l’Executiva, i caldrà ser persona afiliada. Per a
presentar-se a la co-coordinació, es presentarà un equip conformat per 2 persones, una dona
i un home.
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El termini màxim per a la presentació de candidatures serà fins a les 15h del dia 29 de març
(dimarts anterior al Congrés) presentades:
- Per correu electrònic a info@iniciativaverds.org
- En paper al local d’IniciativaVerds (C/ General Riera, 3, 07006, Palma).
A la candidatura cal incloure: Nom i llinatges, telèfon, correu electrònic, municipi, una foto
i especificar l’òrgan al qual es presenta. Per aquelles persones que vulguin ser membres de
l’Executiva, és aconsellable especificar les responsabilitats que s’hi voldrien assumir.

No hi ha un full especial per a la presentació de candidatures.
Un cop escollida l’executiva es presentarà a aprovació del Congrés una proposta de designació de, com a mínim, una persona responsable de finances i una persona responsable
d’organització d’entre els membres electes, a partir de les responsabilitats que hagin manifestat voler assumir a la candidatura.

Sistema de votació dels/les coordinadors/es:

Cada elector podrà triar una única candidatura de co-coordinació d’entre les presentades. En
el cas de que hi hagi més de dues candidatures, si la candidatura més votada no obté més del
50% de suports, es faran successives votacions descartant la candidatura amb menys suports.

Sistema de votació per l’Executiva de Mallorca:

Cada elector podrà marcar un màxim de 13 noms de cada òrgan a escollir. Cada participant del
Congrés haurà de marcar amb una creu les candidates i els candidats que desitgi, havent de
marcar un mínim del 50% de candidates dones.
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.
En el cas que es presentin 13 persones candidates o menys es votarà directament el conjunt
de la llista, en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.

Sistema de votació per a la Mesa Federal d’EQUO:

Cada participant del Congrés haurà de marcar amb una creu un màxim de dues persones candidates, havent de ser com a mínim una d’elles dona. L’escrutini es realitzarà mitjançant el
recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran el i la més votada.
En el cas que es presentin 2 persones candidates o menys es votarà directament el conjunt de
la llista, en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.

Sistema de votació per a la Comissió d’Arbitratge:

Cada participant del Congrés haurà de marcar amb una creu un màxim de tres persones candidates, havent de ser com a mínim una d’elles dona. L’escrutini es realitzarà mitjançant el
recompte de vots de cada candidata/candidat, i es seleccionaran les i els més votats.
En el cas que es presentin 3 persones candidates o menys es votarà directament el conjunt de
la llista, en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc.
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