
Horari i Reglament Assemblea de convergència 
Iniciatva d’Esquerres + Els Verds de Mallorca

 5 i 6 de novembre de 2010

Divendres 5

17:30 fns dissabte a les 11h: recollida de credencials. 

- Podran partcipar amb veu i amb vot tots els afliats a Els Verds i a Iniciatva  d’Esquerres. 
S’acceptaran afliacions  a la  mateix  assemblea.  La  resta de persones que vulguin 
partcipar sense afliar-se ho podran fer amb veu però sense vot. 

18:00 Proposta de mesa, reglament i horari. Votació. 

-  La Comissió de pilotatge presentarà una proposta de Mesa per dirigir  l’Assemblea i 
es posarà a votació així com aquest Reglament i Horari

- La Mesa serà l’encarregada de presidir l’Assemblea, ordenar el debat i les votacions, 
establir  els  torns  de  paraules  i  prendre  totes  les  decisions  necessàries  pel  bon 
resultat de l’Assemblea.  La Mesa es consttuirà en Comissió de Resolucions i serà 
receptora de les candidatures que es presentn en temps i forma

- Durant l’assemblea, el debats s’organitzaran de la següent manera.  La Mesa donarà 
la paraula, en  primer lloc, als ponents perquè exposin les esmenes.  Les esmenes 
que no siguin assumides pel ponent es passaran a votació.  En cas que el ponent 
assumeixi  l’esmena qualsevol  dels assistents podrà reivindicar el text original  i  es 
procedirà a la votació

18:15 Ponència estatuts, debat esmenes i votació. 

19:30 Descans

19:40 Ponència XXI Propostes pel segle 21, debat esmenes i votació.

21:00 Final de la jornada

Dissabte 6

09:30 Ponència document polítc, debat i votació.

-  S’obrirà  un  torn  tancat  de  paraules,  la  Mesa  distribuirà  el  temps  segons  les 
intervencions,  i es passarà a votació el document amb les aportacions assumides pel 
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ponent

10:30 Propostes de nom (amb presentació de cada proposta), debat i votació

-  Es  presentarà  a  l’assemblea  tres  propostes  de  nom  que  seran  defensades  per  un 
ponent. (Dues rondes de votació)

11:15 Presentació candidatures a coordinació, vice-coordinació, executva i comissió d’arbitratge. 
Votació propostes de resolució

- La Mesa de l’Assemblea presentarà la llista de consens aprovada per les respectves 
direccions  d’ambdós  partts  per  l’elecció  del  coordinador/a  general,  pel 
vicecoordinador/a, pel Consell Executu i per la Comissió d’Arbitratge..

- Les candidatures hauran de respectar el principi de l’equilibri entre els sexes, evitant 
que  qualsevol  d’ells  tengui  una  representació  superior  al  60%.   S’haurà  d’evidenciar 
l’acceptació dels candidats/es.

- La Mesa farà imprimir les paperetes de les candidatures, i paperetes en blanc, i  les 
distribuirà a tots els assistents.  La votació es farà dipositant una de les paperetes –sense 
remarcar ni suprimir cap nom- dins l’urna.  

- La Mesa rebrà, fns a les 10.00 hores, totes les propostes de resolució que li  siguin 
entregades, procedint a ordenar-les i  presentar-les, posteriorment a l’Assemblea.  Les 
propostes que la Mesa consideri que són matèria dels documents sotmesos a debat no 
s’acceptaran.  Les propostes de resolució seran llegides i, eventualment, explicades pels 
proponents i es votaran globalment sense debat

12:00 Resultat de les votacions

12:10 Cloenda: presentació i Intervenció convidats: Raül Romeva (ICV), Juantxo López de Uralde 
(EQUO), Florent Marcellesi (Coordinadora Verde) 

12:30 Intervenció nou Coordinador/a

N.B. Únicament  es  debatran  i  votaran  aquelles  esmenes  enviades  fns  a  dimecres  dia  3  de 
novembre a les 20:00 a alguna de les adreces de correu següents: 
info@iniciatva-esquerres.org o mallorca@elsverds.com o dipositades fns aquest mateix dia a la 
seu d’Iniciatva d’Esquerres (Carrer Costa i Llobera, 28 - 07005 Palma) o de Els Verds de Mallorca 
(C/ Conquistador, 2, 1er,  07001 Palma)

En qualsevol cas, les esmenes hauran de fer referència a les línies numerades del document al 
qual facin referència. 
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