ESTRUCTURA TERRITORIAL, REPRESENTACIÓ I PRESA DE DECISIONS EN EL MRV

REGLAMENT
1. Este reglament desenvolupa l’Acord 11 de la Ponència estratègica i apareix
anunciat en el punt 2.3 del mateix.
2. Els agermanats, per a l’operativitat del MVR, s’agrupen territorialment en
quatre Juntes Republicanes d’àrea o regió.
3. Els agermanats de cada àrea o regió decideixen llur nom. En este reglament les
identificarem per R1, R2, R3 i R4.
4. La distribució comarcal d’estes quatre àrees o regions és la següent:

5. La Junta Agermanada Republicana dels Tretze, (JAR13) s’escull de la manera
següent:
- 5 agermanats directament per 1a Junta Nacional Republicana del País
Valencià (JNR).
- 8 agermanats: 2 per cada una de les quatre Juntes Republicanes Regionals.

6. L’acord 5 de la Ponència diu que el MRV pren els acords per consens i de manera

excepcional per votacions.
7. Si sobre un tema no hi ha consens caldrà fer consultes o referèndum a l’estil de
la Confederació Suïssa per conèixer l’opinió ponderada del MRV.
8. Si sobre elecció de persones no hi ha consens s’utilitzarà un mètode de votació
secreta susceptible de poder ser aplicat des de la pàgina germanies.net
Però per al MRV l’objectiu és trobar un programa informàtic per a aplicar el
següent mètode:

METODE D’ELECCIONS EN L’ MRV
Entre el món progressista valencià dues conegudes persones, Rafael Pla del PCPV-EUPV i Miquel
Villamon del BLOC, s’han caracteritzat per defensar mètodes electorals que maximitzen la llibertat
del votant i la democràcia per elegir a candidats i que dificulten les tàctiques dels sectors organitzats
per condicionat els resultats. Per a estes dos persones el mètode Borda Dowdall és dels més escaient.
"En els sistemes electorals tipus Borda es puntuen els candidats per ordre de preferència. Es tracta
d'utilitzar un vot ordenat ponderat on cada elector assigna un ordre entre candidats i a cada candidat
votat se li assigna una puntuació diferent en funció de la posició en la qual haja estat votat.
El votant no es limita a marcar un/a sol/a candidat/a, sinó que ha d’ordenar-los d'acord a les seues
preferències. Haurà doncs numerar-los (1,2,3 ...)
El sistema Borda Dowdall amb divisors imparells consisteix a assignar les següents puntuacions. Al
primer 1, al segon 1/3, al tercer 1/5, al quart 1/7 i així successivament. És a dir, a l'enèsim 1/(2n-1)."
EXEMPLE PRÀCTIC
Tenim TRES candidats (A, B i C) que es presenten per a DOS llocs.
I tenim un cens de set electors.
A la pantalla ix aquest quadre que els set electors omplin:

9. A l’existir cinc taules electorals (JNR, R1, R2, R3 i R4) si un candidat ix per dos

taules, haurà de renunciar a una de les dos.
10. Cada persona elegida té un període d’un any, des de la seua elecció, per a exercir
el seu mandat.
11. Les baixes que es puguen produir seran ocupades per l’elecció automàtica per a
cada lloc.

