REGLAMENT ASSEMBLEA SOMPALMA ?/?/2016
1. Mesa de l’assemblea: composició, elecció i constitució

-

La Mesa de l’assemblea estarà formada per tres persones, no pertanyents a la CC,
dues moderadores/conductores del desenvolupament de l’assemblea i una altra
persona amb tasques de secretaria, encarregada de realitzar l’acta de l’assemblea.

-

Hi haurà una o dues persones de suport a la Mesa, en funció del número d’assistents a
l’assemblea. Les seves funcions seran: donar el torn de paraula, fer el recompte de les
votacions i donar suport a la Mesa.

-

Els membres de la Mesa no poden participar en el debat.

-

La Mesa es constituirà prèvia votació de l’assemblea.

2. Mecanisme de debat

-

Les persones interessades en participar en el debat demanaran torn de paraula.

-

El torn de paraula s’establirà mitjançant unes targetes amb números, que seran
donades per les persones de suport (figura explicada al punt anterior).

-

Es permetran dues intervencions per persona en cada debat.

-

Les intervencions de cada persona no duraran més de 2 minuts per torn.

-

Els temps d’intervenció seran controlats per la Mesa de l’assemblea.

-

La Mesa tancarà el torn de paraula quan quedin 5 minuts per complir el temps assignat
a cada punt de l’ordre del dia. Les persones que hagin demanat torn de paraula abans
d’aquest moment podran fer-ne ús.

3. Convivència i respecte

-

La Mesa vetllarà pel correcte i normal funcionament de l’assemblea, amb l’objectiu que
es puguin desenvolupar i debatre en profunditat tots els punts de l’ordre del dia,
aprovats per l’assemblea.

-

Tot participant en l’assemblea té dret a expressar la seva opinió lliurement i l’obligació
d’escoltar les opinions dels i de les altres assistents.

-

Es tallarà tota intervenció de persones que no tinguin el torn de paraula en el moment.

-

Cal evitar que durant els torns de paraula es produeixin expressions d'aprovació o
desaprovació cap als arguments de les persones que ostenten el torn de paraula.

-

Qualsevol falta de respecte entre persones assistents a l’assemblea serà tallada d’arrel
per la Mesa, no es permetran xiulets, ni cap altra expressió que pugui alterar la manera
com es perceben els arguments defensats durant l'assemblea, tampoc es consentiran

desqualificacions, insults, crits o burles de cap tipus. Les persones que actuïn d’aquesta
manera poden ser expulsades de l’assemblea.
-

Es recomana un ús responsable de les xarxes socials durant l’assemblea sobre l'estat
del debat, posicionament de les persones assistents, etc.

4. Ordre del dia i esmenes presentades

-

L’ordre del dia serà aprovat per l’assemblea.

-

Les esmenes presentades es tractaran en la mateixa seqüència que els punts de l’ordre
del dia aprovat.

-

El mecanisme serà el següent: primer explicar cada un dels punts a tractar, per exemple
l’ordre del dia, el calendari, (el reglament electoral, CAL CANVIAR ESTATUS PER
PODER CANVIAR ADREÇA PARTIT O ES FA EN UNA ALTRA ASSEMBLEA? ) etc., i
després de l’explicació de cada punt es tractaran les esmenes referents a aquest punt,
si se n’han presentades.

-

No es tractarà cap esmena que no s’hagi presentat en el termini establert (màxim fins
48 h prèvies assemblea) .

-

Les persones que han presentat esmenes les podran argumentar a l’assemblea,
complint les normes de debat abans esmentades.

5. Votació de les esmenes presentades i dels documents proposats (AQUEST PUNT
DEPÉN DELS DOCUMENTS A PRESENTAR)

-

Cada persona afiliada a Som Palma rebrà tres targetes abans de l’inici de l’assemblea,
que utilitzarà per indicar el sentit del seu vot:

-

o

Verda: Sí

o

Vermella: No

o

Blanca: abstenció

Per indicar el sentit del vot, cada participant aixecarà la targeta (amb el sistema de
colors abans esmentat) amb el següent ordre: primer aixecaran les persones amb el
sentit del vot positiu (verda), després amb el sentit del vot negatiu (vermella) i per últim
les abstencions (blanca).

-

Primer es votaran cada una de les esmenes i després, en acabar de votar totes les
esmenes, es votarà el document complet.

-

Es considerarà que les esmenes i els documents proposats queden aprovats per
majoria simple: nombre superior de vots a favor que en contra.

-

Per tal de facilitar el recompte, es demana no entrar ni sortir de la sala mentre es
realitzin les votacions.

6. Votació reglament de funcionament de l’assemblea

