COM ELABORAREM LA LLISTA
ELECTORAL?
Seguint els primers acords de la comissió pel que fa a criteris, objectius i
mètode de treball per a la confecció de la llista electoral, aquesta comissió
presenta la proposta de com elaborem la llista electoral.
La llista electoral s’escollirà a través d’un mecanisme que combini la
participació ciutadana i la dinàmica assembleària. D’aquesta manera, s’obra
un termini perquè tota la ciutadania pugui fer propostes de noms per
configurar la candidatura. Posteriorment hi haurà diferents fases fins a la seva
validació definitiva en assemblea.
La primera fase del procés tindrà lloc el 3 de febrer en el marc de
l'Assemblea General. on es debatran i es decidiran quins criteris s’utilitzaran
per a confeccionar la llista electoral.
L’elaboració de la llista electoral es farà en la segona fase a través d’un
mecanisme en què tota la ciutadania pot fer arribar les seves propostes de
noms. En una primera fase, que durarà des de 4 fins el 13 de febrer, les
persones de Ribes i les Roquetes podran proposar fins a tres noms per a la
candidatura i també proposar-se per formar-ne part a partir de tres avals.
Posteriorment començarà la tercera fase, en què un equip de la Impulsora
contactarà amb totes les persones que hagin estat proposades i se’ls
consultarà la seva disponibilitat per formar part de la candidatura, i en quin
grau d’implicació.
Finalment tindrà lloc la quarta fase. A partir de la relació de les persones que
s’hagin mostrat disposades a formar part de la llista electoral, de les que
puguin proposar les organitzacions polítiques i tenint en compte els criteris
acordats, es farà una proposta que es debatrà al grup impulsor i s’aprovarà en
una assemblea general.
En cas que durant tot el procés apareguin noves propostes de noms que no
s’hagin previst en la fase inicial, es podran tenir en compte sempre que ho
avali l’assemblea.
Annex 1
Criteris aprovats en l’assemblea del 3 de febrer:
-

Llista cremallera amb possibilitat de discriminació positiva femenina.

-

Diversitat territorial de nuclis i barris.

-

Implicació en associacions i lluites.

-

Llista inclusiva d’orígens, sensibilitats polítiques, LGTBI, i edat.

-

Capacitats de treball en equip i tasques de govern.

Annex 2
Document complementari aprovat en assemblea del dia 3 de febrer.
1. Intenta compaginar dues voluntats presents en el àmbit polític de la
MAJORIA. Donar resposta a les aportacions fetes per les organitzacions
polítiques i per altre costat encabir aquestes dins un marc de voluntat
o vot popular.
2. Totes les persones candidates i la mateixa llista estan sotmeses al codi
ètic, al criteri de gènere i de territori aprovats per l’assemblea.
3. En aquest sentit la llista té tres blocs diferenciats.
Un 1r. BLOC, corresponent als 9 primers llocs, format per una proposta
tancada i consensuada en el si de la IMPULSORA sota criteris polítics, els
aprovats per l’assemblea i amb voluntat d’equip de treball. L’ordre d’aquest
bloc pot ser modificat per els votants o votat conjuntament,
Un 2n BLOC, corresponent al lloc 10 fins el 14 que els conformen
les persones més votades pels electors de la llista de persones
proposades. Cas d’obtenir un suport major que les persones del primer
BLOC ocuparan el lloc corresponent a aquesta representativitat.
Un 3r. BLOC corresponent als lloc del 14 al 21 que es reservaran
per a a persones amb voluntat de ser-hi i altres significatives dels
suport a la candidatura.
4. La llista definitiva serà sotmesa a votació en assemblea. I el cap de
llista o candidatura coral en votació particular i de qualitat.

5. El nombre de candidats a votar (3/5) de la llista de persones
proposades pot variar en funció del nombre.

