Menorquins Pel Territori
Organització

Estructura organitzativa de MPT
• Es potenciarà l’ús de les comissions de treball com a

òrgans executius i de l’assemblea general com a òrgan
decisiu i distributiu
Assemblea general
Sistema
organitzatiu

Assemblea comissió puntual
Assemblea interna

Permanents
Comissions de treball

Subcomissions

Puntuals
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• Funcionament de l’assemblea
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1. Les comissions
• Grups de treball amb funcions i objectius concrets
• S’hi adhereixen les persones que vulguin
• Dins cada comissió hi haurà 1 o 2 portaveus rotatius que passaran

les propostes a l’assemblea
Els portaveus aniran rotant setmanalment segons
disponibilitat/voluntat
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• Tipus de comissions: comissions permanents, comissions puntuals i

subcomissions
• Comissions permanents

Comissions fixes dins el col·lectiu sigui quin sigui el projecte de treball.
Hi haurà 3 comissions permanents: Administració, Imatge i Comunicació
• Comissions puntuals

Es creen per un projecte en concret que sorgeix en un moment donat
Per crear una nova comissió s’ha de presentar un document en assemblea i ser
acceptat per tothom
S’hi poden adherir tots els membres que ho desitgin (encara que siguin d’una
comissió permanent)
Exemples: Comissió Me-1, Comissió petrolífera...

• Subcomissions
Petits grups dins les pròpies comissions, s’encarreguen de fets molt concrets
Exemples: Manifestació 28D, Reunió amb algun càrrec polític...
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Comissions permanents

Administració

Secretaria

- Convocar tots els membres enviant l’ordre del dia
- Preparar l’ordre del dia, l’acta i arxivar-les
- Enviar l’acta a tothom
- Recollir i arxivar els documents de les comissions

Tresoreria

- Control dels diners de l’assemblea
- Demanar estat de comptes a les comissions
- Presentar memòria de comptes anual i pressupost de
l’any següent

Informàtica

Imatge

Comunicació

- Mantenir al dia la web, xarxes socials, correus electrònics
i calendari

- Disseny de logos, cartells i fulletons necessaris per a la difusió d’actes,
activitats o esdeveniments
- No són encarregats de repartir o difondre (açò ho fa tothom)

- Elaboració de documents, escrits, manifests, presa de contacte amb
premsa...
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2. Les assemblees
2.1. Assemblea general (dissabte a les 16h)
•
•
•
•

•

Moderador
Portaveus de cada comissió  presenten feina feta i propostes
(mínim un de cada comissió tant permanent com puntual)
Presa d’acta i ordre del dia
Durada 1:30 h màxim
Presa de decisions i distribució de tasques

2.2. Reunió de comissions
Després de l’assemblea general
• Durada 1:30 h màxim
• Línies de treball, discussió, propostes...
presa de decisions  aprovació a assemblea
•
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2.3. Assemblea interna
•

És una assemblea extraordinària
• S'avalua el funcionament general del col·lectiu i concret a nivell de
comissions
• Es valoraran les coses que no funcionin, les que si funcionin, coses
a millorar
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3. Autofinançament
Les diferents formes d’autofinançament són molt variades i poden sorgir moltes
idees diferents. Aquí se’n proposen unes quantes:
• Festes o concerts: es proposen activitats lúdiques alternatives a les ja

existents amb entrada voluntària i amb opció de venta de begudes,
menjar, camisetes i/o donatius...
• Quotes de soci: abonament voluntari mensual d’una quantitat acordada
• Subvencions: el col·lectiu no acceptarà subvencions provinents de fons
públics o privats. L’assemblea decidirà en cas que sigui necessari
l’acceptació de subvencions en espècies sempre fomentant la
col·laboració entre entitats, associacions o petits comerços locals.
Tots els ingressos seran recollits per tresoreria qui els distribuirà, amb el
consens de l’assemblea.
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