REGLAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL
I. Participació 1
Poden participar a l’Assemblea les persones afiliades i simpatitzants de MÉS i als
partits membres de MÉS, així com aquelles persones que, sense pertànyer a un
d’aquests partits s’hagin apuntat al cens creat a tal efecte. Totes aquestes persones
podran participar amb veu i vot després d’haver acreditat la seva condició a unes taules
que hi haurà a tal efecte.
II. Elecció de la mesa 7
L’Assemblea General es dotarà d’una Mesa. Aquesta Mesa actuarà de forma
col·legiada, amb una Presidència, dues vice-presidències i dues secretaries, i serà
elegida per la pròpia Assemblea General, respectant la igualtat de gènere.
III. Presa de decisions 11
L’Assemblea General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria dels membres
presents, a excepció, si s’han de tractar, dels canvis en els acords de MÉS, assumptes
econòmics, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, acords amb altres
forces polítiques, o campanyes polítiques, el els quals casos s’exigirà l’aprovació per
majoria absoluta de les persones que s’hagin acreditat a l’Assemblea.
IV. Debat i aprovació de documents
De forma general i si aquest Reglament no preveu el contrari, els debats i votacions es
produiran al ple de l’Assemblea. Abans de cada debat la Mesa anunciarà el temps de
què disposaran els ponents i esmenants, que haurà de ser proporcionat i haurà de
garantir el dret a la informació de l’Assemblea. Sempre hi haurà d’haver una exposició
inicial del(s) ponent(s), i en cas d’haver-hi esmenes un temps per a la defensa de cada
esmena, amb rèplica per part del ponent. Si la Mesa ho considera oportú podrà obrir-se
un torn de debat que serà tancat per l’esmenant i el ponent. Finalment es produirà la
votació de l’esmena, que si s’aprova s’incorporarà al text.
La Mesa haurà d’informar de les esmenes conciliades i transaccionades, i qualsevol
membre de l’Assemblea podrà demanar debat per recuperar el text inicial. Aquesta
persona es considerarà com esmenant a efectes de debat. Si ningú s’oposa a l’esmena
conciliada o transaccionada, s’incorporarà al text sense necessitat de debat ni votació.
Si s’aprova una esmena que afecti –a més del text estrictament esmenat- altres
paràgrafs o documents, per coherencia s’entendran tots modificats. La Mesa avisarà
d’aquest fet abans de procedir al debat.

Les Ponències Estratègiques es debatran en reunions sectorials, on també es debatran
i votaran les esmenes. Finalment el ponent explicarà el text resultant al ple de
l’Assemblea, que l’haurà de validar en votació. La Mesa, si ho considera, podrà
permetre que una persona demani retornar al text original, rebutjant una esmena que
hagi prosperat en la reunió sectorial. En aquest cas intervendran aquesta persona, el
ponent i l’esmenant, amb un temps que no podrà excedir el minut per hom i es
procedirà a la votació sense debat.
La Mesa, en qualsevol cas, interpretarà aquest Reglament per a ordenar el debat,
prenent les decisions per majoria. Aquestes decisions són inapel·lables i no poden
suscitar debat.
V. Presentació d’esmenes
Es podran presentar esmenes als documents de l’assemblea del 21 de febrer al 6 de
març (fins a les 14h) i fins dia 8 a les 14h pel document de model social. Les esmenes
es podran presentar en el format previst a tal efecte que trobareu annex a aquest
reglament:
a) De forma presencial o per correu postal a les seus de MÉS per Mallorca:
◦ Carrer Isidoro Antillón, 9 baixos - 07006 Palma
◦ Carrer General Riera, 3 1er A - 07003 Palma
b) Per correu electrònic a l’adreça: assemblea@mespermallorca.cat
La data de la reunió per a la conciliació d’esmenes serà dia 7 de març a les 17h a la
seu del Carrer Isidoro Antillón, 9 baixos - 07006 Palma; i dia 8 de març a les 17h pel
document de model social.
La persona ponent del document podrà assumir directament les esmenes, les quals
quedaran automàticament adoptades tret que algun membre de l’Assemblea vulgui
recuperar la redacció original. En aquest cas, es procedirà a votar les dues opcions.
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.
En tots els casos el vot serà a ma alçada tret que algun membre de l’assemblea
sol·liciti el vot secret.
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.

VI. Elecció de les persones membres dels òrgans de coordinació
L’assemblea durà a terme l’elecció dels òrgans de coordinació de MÉS per Mallorca en
els termes establerts amb la ponència d’organització, així com de la comissió de
garanties i

arbitratge.
En tots els casos, el procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.
VII. Presentació de candidatures
Als òrgans de direcció
Les candidatures a la comissió executiva i al consell polític es podran presentar del 21
de febrer al 10 de març a les 10:30.
Les candidatures es presentaran en format digital per correu electrònic enviant a
l’adreça assemblea@mespermallorca.cat respectant la composició establerta per la
ponència d’organització.
En cas de que del debat i votació de la ponència d’organització o resta de documents
s’introdueixin canvis en el format, composició o requisits de les candidatures de manera
que la mesa apreciï que les candidatures presentades queden invalidades, aquesta
advertirà immediatament als candidats per a que esmenin les candidatures
presentades abans del 10 de març a les 10:30, o en qualsevol cas, en un temps mínim
de 8 hores des de l’avís.
A la Comissió de garanties i arbitratge
Tota persona que vulgui ser membre de la Comissió de Garanties i Arbitratge podrà
presentar la seva candidatura individual del 21 de febrer al 10 de març a les 10:30.
Les candidatures es presentaran en format digital per correu electrònic a l’adreça
assemblea@mespermallorca.cat
VIII. Proclamació i votació de candidatures
El 10 de març a les 11:00, o en qualsevol cas, immediatament després de la finalització
del període d’esmena de candidatures previst al punt anterior la mesa proclamarà les
candidatures i s’iniciaran les votacions als òrgans de direcció i a la comissió de
garanties.
Elecció dels òrgans de direcció
L’elecció és durà a terme d’acord amb el sistema establert a la ponència d’organització.
Elecció dels membres de la Comissió de Garanties i Arbitratge
Els assembleistes no podran votar més de 3 persones. La Comissió serà formada per 5
membres, dels quals no n’hi podrà haver més de 3 del mateix sexe.

