Ponència per modificar els articles 26 i 30 dels estatuts

Motivació:
Considero que el sistema de llistes tancades implica, dins del partit, una llastimosa
pèrdua d’energia que, crec, és millor reservar per aprendre a treballar conjuntament, a
més, es corre el risc de generar un sistema de capelletes que pot fins i tot portar a fer
esclatar el partit, només cal mirar els devastadors resultats en partits germans del nostre
entorn. D’altra banda, crec que és una manera més eficaç de representar adequadament
la màxima expressió dels matisos possibles que es reconeixen en el nostre ideari i de
federar un màxim de persones amb personalitat diferent però que és indispensable que
aprenguin a treballar juntes per tal d’assolir una fita comuna.
Proposta de resolució: Es modifiquen els articles 26 i 30 dels estatuts amb el redactat
següent:
Article 26.
Els afiliats que han de ser elegits pel Congrés per formar part del Comitè Directiu s’han
d’adequar als requisits exigits pels presents estatuts. Es pot ser candidat sense necessitat
d’haver de formar part de cap llista. Tanmateix, per poder procedir a la votació, el
comitè executiu elabora paperetes comportant la llista que inclogui, per ordre alfabètic,
la totalitat dels cognoms i noms dels candidats precedits d’un requadre en el qual,
mitjançant una creu, l’elector designa els que escull, fins a un màxim corresponent al
número de llocs a cobrir. No és necessari que les llistes disposin d’un número de creus
igual al de places a cobrir; en canvi, si es donés el cas que el número de candidats
escollits en una papereta superés aquest número, la papereta serà considerada nul·la.
El recompte és uninominal i són elegits els candidats que obtinguin més vots, fins al
màxim que correspongui. En el cas que es produís un empat per a la cobertura dels
darrers llocs, serà(n) elegit(s) el(s) candidat(s) amb més temps d’afiliació i si es donés
el cas que els candidats disposen de la mateixa antiguitat seria el candidat més jove el
que resultaria elegit. Els afiliats poden presentar la seva candidatura fins al moment que
determini el reglament del Congrés.

Es procedeix de manera similar per a l’elecció dels vocals del comitè Executiu.
És també el Congrés que elegeix els afiliats que prèviament hagin presentat llur
candidatura per als càrrecs de President, Primer Secretari i Secretari d’Organització. Les
candidatures són en aquest cas en llista tancada i és elegida la llista més votada.

Article 30.
El Comitè Executiu està format pel President, el Primer Secretari, Secretari
d’Organització i per un mínim de vuit i un màxim de dotze vocals més, elegits
pel Congrés d’acord amb l’estipulat en l’article 26.
Quan un vocal deixa de ser membre és substituït pel candidat que hagués
estat desestimat en cas d’empat o el que hagués quedat més ben situat en el
moment de l’elecció i que no hagués resultat elegit. En cas de no haver-hi
més candidats, el lloc quedarà vacant fins al proper Congrés, en que s’elegirà.
Si ho considera necessari, el Comitè Executiu pot designar, amb veu i sense
vot, un secretari executiu que l’assisteixi en les seves reunions i en
l’administració ordinària del Partit.
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