Reglament i mesa de funcionament del 1r Congrés d’Habitatge de
Catalunya
Aquest document serà la base metodològica des de la qual es funcionarà el cap
de setmana del Congrés, per tal de procedir a començar el primer que es farà
un cop s’obri el plenari serà validar aquest document i la mesa com a
encarregada de vetllar en tot moment per al seu compliment.
Reglament
Procés de debat i validació de les esmenes o propostes
El procés per a validar esmenes o propostes serà en primera instància la
justificació de l’esmena o proposta per part d’una representant del grup autor,
l’obertura d’un torn tancat de debat al voltant de l’esmena o proposta i
finalment a la votació. Fent-se la validació per majoria simple (més del 50%)
Es farà esmena per esmena per tal d’ordenar el debat i saber concretament de
que s’està parlant en cada moment.
Procés de validació de les ponències
Les ponències seran presentades en primer moment per una membre de la
Comissió redactora, i després començarà el procés de debat i validació, si
s’escau, de les esmenes o propostes al punt. Un cop aquest s’hagi acabat
s’obrirà un espai de debat de la ponència general i es porcedirà a la validació
de la ponència.
En la validació de les ponències la mesa en primer moment preguntarà si es
requereix procedir a la votació de la ponència o l’apartat, si ningú requereix la
votació aquesta ponència s’aprova automàticament entenent que representa el
sentit general del Congrés. En cas de que es requerís la votació per a validarla, fent-se la validació per majoria simple, procedint-se a una votació que es
decidiria per majoria simple (més del 50%).
Consideracions a les votacions
Les votacions seran a mà alçada amb l’acreditació, per tant unipersonals i no
per grup. Aquestes hauran de ser aixecades de manera visible i no s’hauran
d’abaixar fins que no es notifiqui des de les persones responsables del
recompte a la zona. (En el cas de que a alguna persona li suposi una dificultat
mantenir el bra en alt ho haurà de fer saber als resposables de recompte de la
seva zona, que un cop acabat al recompte general s’adreçaran a ella per tal de
consultar el seu vot i quantificar-lo.)
El recompte serà per zona. Un cop l’encarregada de comptar vots d’una zona
hagi portarà el resultat a la mesa que farà el còmput general i notificarà el
resultat.

Mesa
La mesa serà l’encarregada per a vetllar pel bon funcionament del Congrés,
d’aplicar el reglament i en cas de que sorgeixin eventualitats no contemplades
decidir com s’ha de procedir.
La mesa estarà integrada per 5 persones que representin la heterogeinitat
territorial i organitzativa del moviment per l’habitatge. Abans de començar el
Congrés s’haurà de procedir a la validació de la constitució de la mesa i del
reglament seguint els mateix procediment que en la validació de les
ponències: fent un requeriment de si algú vol procedir a la votació i en cas de
que algú ho requereixi, passant a la votació. En tot moment a la mesa hi haurà,
com a mínim, 4 de les 5 integrants realitzant les següents tasques: 1) Moderar
els debats 2)Recollint i otorgant torns de paraula 3)Recompte de les votacions i
recull dels resultats en l’acta 4) Projecció de les ponències i esmenes que
s’estiguin debatent.
Durant el debat, i tot el cap de setmana del Congrés, no es toleraran actituds
despectives o discriminatòries cap a altres companyes. La mesa no tolerarà en
cap cas que es produeixin i per tal serà l’encarregada de si ocorren durant les
intervencions de treure la paraula a la persona responsable.
Torns de debat
En els torns de debat la mesa serà l’encarregada de dinamitzar el debat posant
un temps límit a les intervencions i fent que aquest es compleixi. És
responsabilitat de totes respectar els temps que aquesta marqui, en cas de no
ser així la mesa farà callar a la persona a qui se l’hi hagi acabat el temps. A
més, s’encarregarà de fer que es parli dels temes quan toca, en cas de que per
exemple es discuteixin coses fora de punt la mesa serà l’encarregada de retirar
el torn de paraula i encaminar el debat altre cop al punt que toca.
La mesa vetllarà per tal de que les intervencions respectin al màxim la
heterogeneitat de participants, prioritzant la participació d’aquella gent,
col·lectius i territoris que menys hagin participat.

