
ESMENES ALS ESTATUTS DE MÉS PER MALLORCA
V ASSEMBLEA GENERAL DE MÉS PER MALLORCA

Nº Nom i llinatges Agrupació: Pàgina: Línia : Tipus d'esmena: Text que proposa: Procés conciliació 

1 Biel Cursach Artà 01 23 Addició: polítiques, ideològiques i organitzatives en l’àmbit de l’esquerra, el socialisme, *el republicanisme,* CONCILIADA

2 Neus Truyol Palma 1 23 Supressió: Eliminar "el socialisme", ja que dins MÉS hi ha més paradigmes polítics a més del socialisme, per tant propòs eliminar aquest i 
que quedi enmarcat dins el concepte "esquerra" o modificar "esquerra" per "esquerres" o "esquerres transformadores". NO CONCILIADA

3 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 1 26 Addició: “... emmarcades en l'exercici de l’autodeterminació dels pobles i en la independència nacional del poble de les Illes Balears”. CONCILIADA

4
Anabel  o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

En nom de 
FeminisMÉS

A l'Article 0. 
Principis

a partir de la 
línea 50 Addició:

 7. PARITAT

a) La composició de tots els òrgans de MÉS per Mallorca (meses d’Assemblees i Consell Polític, Comissió de Garanties i 
Arbitratge, Comissió Executiva, Permanent, etc i d’altres que es puguin crear en diferents reglaments) respectaran sempre la 
paritat de gènere entenent aquesta com la presència d’un mínim d’un 50% de dones entre els seus membres.

b) Les llistes electorals de MÉS seran cremallera, i des de l’organització es treballarà perquè també ho siguin les llistes de 
coalicions en què participi. En cas de no acceptació o dimissió d’un càrrec elegit pel sistema de llistes obertes, accedirà al càrrec 
la persona següent més votada, sempre respectant la paritat.

c) La representació institucional de MÉS serà paritària tant pel que fa a les persones nomenades en cada institució com pel que 
fa a cada nivell de responsabilitats.

d) Els òrgans executius i els càrrecs institucionals de MÉS seran responsables de garantir l’equilibri de representativitat dins del 
seu àmbit, tant pel que fa a la presència pública i els àmbits de decisió, com als nomenaments en institucions.

e) La perspectiva feminista ha d’estar present en totes les accions polítiques de MÉS:

1) Els actes, xerrades o activitats que organitzi o en els quals participi MÉS tendran en compte, a més de la paritat, la 
perspectiva feminista en el seu contingut.

2) Els càrrecs de MÉS exposaran la seva queixa en la seva participació en actes públics on no es respecti la paritat.

3) Tota la formació, convencions i activitats per a la militància o simpatitzants hauran de tenir en compte la perspectiva feminista.

4) Les persones membres de MÉS procuraran que la seva participació en actes respecti els criteris d’igualtat i paritat com a 
criteris bàsics.

8. PARTICIPACIÓ: CONCILIACIÓ, CORRESPONSABILITAT A LA GESTIÓ DEL TEMPS.

Per tal de garantit el dret a la participació en els diferents òrgans, assemblees i altres espais en condicions d’igualtat, es 
promouran les activitats tenint en compte les distintes realitats i càrregues familiars.

Els diferents reglaments de participació que s’elaborin inclouran la gestió del temps, mesures de conciliació i corresponsabilitat, 
així com també els recursos que es facilitaran perquè el dret a la participació es pugui exercir.

NO CONCILIADA

5 JOAN PLANES 
FERRAGUT LLLUBÍ 2 61 Addició: d) En logo central MÉS L’ACCENT EL CONFORMARÀ LES QUATRE BARRES DE LA SENYERA  e) A més, dins el logotip 

central MÉS … NO CONCILIADA

6 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 3 70 Modificació: “Els canvis en aquesta imatge han de ser aprovats per l’Assemblea General a proposta de la Comissió Executiva, del consell 

Polític o del 10 % de la militància.” NO CONCILIADA



ESMENES ALS ESTATUTS DE MÉS PER MALLORCA
V ASSEMBLEA GENERAL DE MÉS PER MALLORCA
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7 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 3 75 Addició:

El logotip inclourà un distintiu al·lusiu a la senyera quadribarrada (no es poden incloure exemples gràfics en el model d’esmenes 
que ha facilitat el partit, però s’inclou exemple en la següent adreça:https://drive.google.
com/file/d/12Ib2Ykr40Qp0eHaP4VF1uZExO-zumCxH/view?usp=sharing ). Es deixa el disseny definitiu a criteri dels 
responsables de disseny gràfic del partit.

NO CONCILIADA

8 Antoni  Alorda i 
Vilarrubias inca 3 84-95 Modificació:

En aquest sentit, MÉS PER MALLORCA procurarà sumar esforços amb forces polítiques de l’esquerra sobiranista de Menorca, 
Eivissa i Formentera, amb la vocació de participar en un subjecte polític de caràcter confederal de les Illes Balears, sense 
perjudici de fórmules intermèdies que afavoreixin la tasca política conjunta i la confluència en un mateix grup parlamentari. 

Així mateix, procurarà fórmules d’enteniment, inclosa la participació en partits de caràcter confederal i en grups parlamentaris, 
amb altres forces polítiques afins dels Països Catalans, de l’Estat espanyol i la Unió Europea, i, a través d’ells, amb la resta del 
món.

MÉS PER MALLORCA procurarà confluir electoralment amb altres forces en les circumscripcions electorals suprainsulars, de 
manera especial en eleccions generals i europees. 

En l’àmbit europeu, MÉS per Mallorca té com a referents el Partit Verd Europeu i l’Aliança Lliure Europea, podent-se integrar en 
qualsevol de les dues organitzacions. 

NO CONCILIADA

9 Biel Cursach Artà 03 92 Addició: accions *i espais* en l'àmbit dels Països Catalans. CONCILIADA

10 Biel Cursach Artà 03 99 Addició: MÉS per Mallorca representa els valors del sobiranisme d’esquerres, el socialisme, *el republicanisme,* el feminisme i l’esquerra 
verda i ecologista. CONCILIADA

11 Joan-Pau Jordà 
Sánchez Palma 3 99 Addició:

Firmants:
Joan-Pau Jordà, Catalina Trobat, Miquel Rosselló-Xamena, Joan Colom, Àlex Segura, Guillem Balboa

Afegir “partit”. 

El text quedaria: Més per Mallorca és un partit polític que representa...

CONCILIADA

12 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 3 101 Addició: Afegir entre els ismes: “Assumeix el feminisme i els principis fonamentals de l’eco-socialisme, el municipalisme i el 

mallorquinisme polític com a mètodes d'anàlisi de la realitat" CONCILIADA

13
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

En nom de 
FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

3. FINALITAT. 
102 Addició:

On diu:

“MÉS per Mallorca representa els valors del sobiranisme d’esquerres, el socialisme, el feminisme i l’esquerra verda i ecologista. 
Assumeix el feminisme i els principis fonamentals de l’eco-socialisme i el mallorquinisme polític com a mètodes d’anàlisi de la 
realitat.”

Es proposa:

“MÉS per Mallorca representa els valors del sobiranisme d’esquerres, el socialisme, el feminisme i l’esquerra verda i ecologista. 
Assumeix el feminisme i els principis fonamentals de l’eco-socialisme i el mallorquinisme polític com a mètodes d’anàlisi de la 
realitat i com estratègies i pràctiques polítiques.”

CONCILIADA

14 Rosa Cursach Salas Palma 3 102 Addició: Afegir: " I com estratègies i pràctiques polítiques" CONCILIADA

15 Mallorca Nova, Maria 
Victòria Llull Albertí Mallorca Nova 3 105 Addició: ART. 3.- FINALITAT (...) MÉS, essent fidel a l’ideari i als principis de la seva fundació, vol aprofundir, mitjançant la seva 

presència a les institucions i a les mobilitzacions populars, en la millora de la realitat social, econòmica,  cultural i territorial. (...) CONCILIADA

16 Neus Truyol Palma 3 105-106 Addició: Afegir, després de social "política" i després de terriorial "ambiental", així quedaria tot l'espectre cobert. CONCILIADA
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17 Joan-Pau Jordà 
Sánchez Palma 3 106 Addició:

Firmants: Joan-Pau Jordà, Catalina Trobat, Miquel Rosselló-Xamena, Joan Colom, Margalida Rius, Guillem Balboa, Tià Lliteres.

Article 3. Finalitat (afegir a la línea 106)
(...) del país i el món.

L’objectiu final de MÉS és l’assoliment de la plena sobirania política del poble de Mallorca  a través de la instauració d’un Estat 
propi en forma de república independent, juntament amb aquelles illes de Balears que així ho decideixin lliurement i respectant 
sempre la seva condició de subjectes polítics. Aquest nou estat serà socialment avançant, feminista, ecològicament sostenible, 
defensor de la llengua i la cultura pròpies i promotor de la pau i la governança global. Aquesta República, un cop constituïda, 
decidirà lliurement i en peu d’igualtat les relacions i lligams que vol establir amb la resta dels pobles dels Països Catalans, 
Espanya, Europa i el Món.

CONCILIADA

18 Biel Cursach Artà 04 109 Addició: processos electorals municipals, *insulars,* autonòmics, estatals i europeus que es convoquin i als quals li convingui participar CONCILIADA

19 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 4 130 Modificació:

La condició d’afiliat s’adquirirà, prèvia sol·licitud, en ser aprovada per la
131 Comissió Executiva i informe favorable de la Secretaria d’Organització, i una vegada hagi estat comunicada a la Assemblea, 
si aquesta dona el seu vist i plau.

TRANSACCIONADA
Substituir "i una vegada hagi estat comunicada... 

fins al final"
per "Les noves altes seran comunicades a les 

persones responsables de les agrupacions 
locals corresponents"

20
Anabel o qualsevol 

companya de la 
sectorial

En nom de la sectorial 
FeminisMÉS

Esmena de 
substitució a l’
ArtIcle 6. LA 
PERSONA 
MILITANT. 

163 Modificació:

On diu:

“b) Totes les persones militants seran considerades per l’organització en un pla d’igualtat”.

Es proposa:

“b) Totes les persones militants seran considerades per l’organització en un pla d’equitat afavorint sempre al col·lectiu amb 
menys poder i representació en l’organització”.

TRANSACCIONADA 

Enlloc de modificar el punt b); 
cream un nou punt c) amb el text proposat

21 Francisca Mir Socías Palma Centre 7 235 Modificació: I tot el que marqui la normativa vigent CONCILIADA

22 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 7 247-249 Supressió:

Suprimir: (...) exceptuant en aquelles decisions que aquest document ho exceptuï. 

El sufragi passiu de les persones simpatitzants estarà limitat per allò que disposi el present document. (...)
NO CONCILIADA

23 Francisca Mir Socías Palma Centre 7 263 Modificació: La condició d'afiliat o afiliada es perd per: CONCILIADA

24 neus truyol Palma 8 284 Supressió: error, eliminar els "...)" CONCILIADA

25 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 8 291 Modificació: En el cas de partits d’àmbit local, la Comissió Executiva de MÉS per Mallorca haurà de

292 realitzar un procés de consulta a l'assemblea de  militants del municipi. CONCILIADA

26 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 9 309-316 Modificació:

ART. 13: PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA  
 
El Reglament de l’Assemblea podrà preveure la possibilitat que persones externes a l’organització puguin participar, a través del 
sufragi actiu, en l’elecció, tant dels càrrecs interns com de les llistes electorals que s’hagin d’elegir en aquella assemblea. 
Hauran de presentar una declaració jurada que especifiqui que no pertanyen a altres partits polítics, que no hagin signat cap 
acord de doble militància amb MÉS PER MALLORCA i que accepten els seus principis.

NO CONCILIADA
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27 Lluís Segura Seguí Llucmajor 9 312-313 Supressió: Eliminar "tant dels càrrecs interns" CONCILIADA

28 Josep Ferrà Terrassa ESPORLES 9 313 MODIFICACIÓ Suprimir "…, tant dels càrrecs interns com…" CONCILIADA

29 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 9 318-329 Modificació:

Art. 14.- DE LES REUNIONS TELEMÀTIQUES I/O MIXTES 

Es podran celebrar les reunions dels òrgans col·legiats de MÉS PER MALLORCA de forma telemàtica o mixta (presencial i 
telemàtica) quan així ho cregui oportú l’òrgan convocant. 
La decisió relativa a l’aplicació del procediment telemàtic s’adoptarà en el moment de la convocatòria. Així doncs, aquesta haurà 
d’anunciar si serà telemàtica exclusivament o mixta. 
MÉS per Mallorca posarà a disposició de la filiació i dels seus òrgans una plataforma i/o sistema de participació telemàtic, amb 
els mecanismes tecnològics corresponents per tal de garantir la interacció de la filiació i alhora garantir la seguretat de la sessió 
i, si fos el cas, el vot secret. 
MÉS per Mallorca haurà d’aprovar un reglament per aquest tipus de reunions.

CONCILIADA

30 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 9 333 Modificació:

Els acords d’un òrgan de MÉS per Mallorca són impugnables per part de les persones
 afiliades mitjançant escrit motivat adreçat a la Comissió de Garanties i Arbitratge, en
 el termini màxim de cinc dies des de la comunicació efectiva de l’adopció de l’acord al conjunt dels militants, que haurà de 
resoldre en un termini màxim d’un mes.

NO CONCILIADA

31 Catalina  Esteva Jofre Sóller 9 335 Modificació:

ART. 15.- IMPUGNACIÓ DELS ACORDS
Els acords d’un òrgan de MÉS per Mallorca són impugnables per part de les persones
afiliades mitjançant escrit motivat adreçat a la Comissió de Garanties i Arbitratge, en
el termini màxim de cinc dies des de la publicació de l’acord, que haurà de resoldre en
un termini màxim d’un mes.

TRANSACCIONADA
Es canvia "des de la publicació" per "des que en 

tengui coneixement"

32 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 10 365 Modificació: La proposta de revocació d’un càrrec unipersonal és d’un 50% o més de les persones afiliades de l’àmbit d’actuació (l’agrupació 

local en qüestió, grup de treball sectorial o el conjunt de l’afiliació de MÉS) o de la majoria absoluta del Consell Polític. CONCILIADA

33 Rosa Cursach Salas Palam 10 376 Addició:

Afegir un article text proposat.
Art. 17 Participació: Conciliació, corresponsabilitat i gestió del temps
Per tal de garantir el dret a partiicpar en els diferents organs de participació: Assemblea, consell polític, executiva, 
Es tindrà en compte que la corresponsabilitat i la bona gestió del temps són fonamentals per garantir la participació, per això es 
promourà la conciliació en les diferents activitats, tenint en compte la diversitat de de realitats i càrregues familairs.
Els diferents reglaments de participació que s'elaborin inclouran un apartat referit a la gestió del temps, mesures de conciliació i 
corresponsabilitat. També es tindràn en compte elsrecursos necessaris per tal de garantir que el dret a la participació es pugui 
exercir.

CONCILIADA

34 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 11 395-398 Supressió:

Eliminar: (...) Tot i això, es limita el sufragi actiu i passiu a les persones simpatitzants en aquells assumptes relatius a la tria de 
les persones que hagin de formar part dels òrgans de direcció de MÉS PER MALLORCA. En cap cas es limitarà la seva veu en 
qualsevol dels debats.(...)

NO CONCILIADA

35 Rosa Cursach Salas Palma 11 404-406 Modificació: on diu "prioritzant procediments oberts i participatius, com ara les primàries.en aquest cas," ha de dir "prioritzant procediments 
oberts i participatius, com ara les primàries o altres fórmules que s'acordin. En cada cas," CONCILIADA

36 Antoni Alorda 
Vilarrubias inca 11 407 - 408 Modificació:

407 b): Aprovar la incorporació en federacions als quals es cedeixi sobirania, així com aprovar els possibles acords d’àmbit 
supramunicipal de l’organització amb qualsevol altra força política, inclosos acords de govern. NO CONCILIADA
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37 Catalina Esteva 
Esteva Jofre Sóller 11 410 Addició: c) Aprovar el règim econòmic i financer, els comptes i pressuposts anuals i els

electorals, així com les liquidacions d’aquests,i, si escau, les quotes que es fixin per als militants.
TRANSACCIONADA
suprimir "que es fixin"

38 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 11 427 Modificació: Ratificar, o desautoritzar,  els càrrecs i els membres de govern supramunicipal proposats per la Comissió Executiva NO CONCILIADA

39 Josep Ferrà Terrassa ESPORLES 12 429 MODIFICACIÓ Substituir el text pel següent redactat: 
 "j) Ser Assemblea de Dació de Comptes quan així ho convoqui la Comissió Executiva o un 10% de les persones afiliades" CONCILIADA

40 Ferran Rosa Gaspar Palma 12 429 Modificació: Passar de bianualment a anualment NO CONCILIADA

41 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 11 433 Addició: F) Així com els possibles pactes a institucions supramunicipals i a Ciutat. Cap pacte serà possible sense prèvia aprovació de 

l'assemblea. NO CONCILIADA

42 Biel Cursach Artà 12 441 Supressió: 2. L’Assemblea General ((o Congrés)) tendrà les següents competències: CONCILIADA

43
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

En nom de la sectorial 
FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

17. L’
ASSEMBLEA. 

450 Addició:

On diu:

“En qualsevol dels casos, l’organització vetllarà per tal de garantir que es reflecteixi la pluralitat interna en qualsevol de les 
decisions estratègiques (ponències o llistes electorals)”

Es proposa:

“En qualsevol dels casos, l’organització vetllarà per tal de garantir que es reflecteixi la pluralitat interna, la igualtat de gènere i la 
visió feminista, en qualsevol de les decisions estratègiques (ponències, llistes electorals i òrgans de direcció política)”

CONCILIADA

44 Neus Truyol palma 12 450 Addició: Afegiria "òrgans de direcció política" dins el parèntesis CONCILIADA

45 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 12 451 Addició:

decisions estratègiques (ponències o llistes electorals), per això, es lliurarà sempre a la militància tots els documents aprovats 
per presentar en Assemblea, sense cap altre filtre que les possibles esmenes, amb un mínim de deu dies naturals per al seu 
estudi i possible posada en comú amb els companys/es.

NO CONCILIADA

46
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

en nom de la sectorial 
de FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

17. L’
ASSEMBLEA. 

455 Addició:

On diu:

“...Aquest reglament ha d’explicitar el procediment dels debats, garantint el temps d’exposició, rèplica i contrarèplica, així com la 
votació”.

Es proposa:

“...Aquest reglament ha d’explicitar el procediment dels debats, garantint el temps d’exposició fomentant les intervencions 
paritàries, rèplica i contrarèplica, així com la votació”.

CONCILIADA

47 Biel Cursach Artà 13 464 Modificació: membres que la formen. La ((Comissió Executiva)) *Mesa* s'encarrega d'enviar la convocatòria, CONCILIADA

48 neus truyol palma 13 467 Addició: Afegir alguna cosa similar a quan es parla de reunions telemàtiques o mixtes. "Al moment de la convocatòria s'indicarà, per part 
de l'òrgan convocant, la possibilitat de la retransmissió en directe" CONCILIADA

49 Biel Cursach Artà 13 469 Modificació: L’ordre del dia el determinarà la ((Comissió Executiva)) *Mesa, a proposta de la Comissió Executiva,*. Les agrupacions,  els  
grups CONCILIADA
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50 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 13 469 Modificació:

L’ordre del dia el determinarà la Comissió Executiva. Les agrupacions, els grups
 sectorials i qualsevol grup de militants amb un mínim de 25 persones podran 
 incloure punts a l’ordre del dia, mitjançant registre a la seu del partit amb un termini màxim de cinc dies abans de la celebració, 
aspecte que serà comunicat a la Comissió Executiva.

NO CONCILIADA

51 Biel Cursach Artà 13 473 Modificació: Les assemblees s'han de convocar amb un termini mínim de ((7)) *14* dies d’antelació.

TRANSACCIÓNADA
S'accepta i s'afegeix al final de

 la frase: "La documentació
 podràs ser lliurada, 
com a màxim, 7 dies 
abans de la sessió"

52 neus truyol palma 13 478-479 Modificació: canviar "respectant la igualtat de gènere"  per ""respectant un mínim del 50% de persones dones" CONCILIADA

53 neus truyol palma 14 518 Addició: afegir "congressual" si sols es fa referència a aquesta tipologia, per evitar confusió CONCILIADA

54 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 14 520-523 Modificació:

Quan es convoqui una Assemblea Congressual la convocatòria, l'ordre del dia i totes les ponències i documents s’han de 
remetre a tota la filiació en un termini no inferior als dos mesos, si la situació ho permet. A partir d'aquest moment es considera 
obert el període pre-assembleari congressual.

CONCILIADA

55 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 14 535-536 Supressió: Eliminar: (...) amb les excepcions recollides al present document. (...) NO CONCILIADA

56 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 14 538 Modificació:

Per tal de facilitar la participació es podran habilitar fórmules de vot
telemàtic, només per aquells militants que hi assisteixen de forma virtual, sempre garantint les bones pràctiques i la veracitat 
dels mecanismes que s’impulsin.

NO CONCILIADA

57 Tomeu Amengual 
Ventolrà Ciutat 15 552 Modificació:  i altres membres assimilables, un cop proposats per la Comissió Executiva i debatuts en Assemblea, hauran de ser ratificats, o 

desautoritzats  mitjançant vot secret en urna. NO CONCILIADA

58 Antoni Alorda 
Vilarrubias inca 15 555 Addició:

En el cas d’incorporació en federacions a les quals es cedeixi sobirania, la majoria qualificada serà de dos terços. L’acord haurà 
de precisar l’abast de la cessió i els mecanismes per a la seva resolució. NO CONCILIADA

59 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 15 566-569 Modificació: 3. Així mateix, es constituirà de forma extraordinària totes les vegades que la convoqui la Comissió Executiva, o quan ho sol·liciti 

el 10% de les persones afiliades mitjançant petició escrita a la Comissió Executiva que inclourà l’ordre del dia. CONCILIADA

60 Biel Cursach Artà 15 573 Modificació: El Consell Polític és l'espai de debat estratègic permanent de MÉS. CONCILIADA

61 Neus Truyol Palma 7 256-259 Supressió: Eliminar paràgraf. Tots els organismes de MÉS han de tenir les mateixos criteris per simpatitzants i militants. 

TRANSACCIONADA
Es canvia la redacció del paràgraf pel següent 

text: 
"Les persones no afiliades podran participar a 
les agrupacions locals i grups sectorials regint-
se pel propi reglament de funcionament intern, 
sense perjudici del que disposen els presents 

estatuts."

62 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 13 469-471 Modificació: (...) L’ordre del dia el determinarà la Comissió Executiva. Les agrupacions, els grups sectorials i qualsevol grup d’afiliats amb un 

mínim de 25 persones podran proposar incloure punts a l’ordre del dia, prèvia comunicació a la Comissió Executiva. (...) CONCILIADA
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63 Catalina  Esteva Jofre Sóller 15 573 Modificació: Es constituirà un Consell Polític com a espai de debat estratègic de MÉS. CONCILIADA

64 Ferran Rosa Gaspar Palma 15 573 Modificació:
El paràgraf quedaria com

"El Consell Polític és l'espai de debat estratègic de Més per Mallorca"
CONCILIADA

65 Gabriel Bibiloni 
Femenias Palma 15-16 582-585 Modificació:

Art. 18.- DEL CONSELL POLÍTIC (CP)
(...)
Els membres del Consell Polític han de ser persones afiliades a MÉS PER MALLORCA.

El Consell Polític estarà obert a les persones afiliades, que hi podran assistir amb veu, però sense vot. (...)

TRANSACCIONADA
"Els membres del Consell Polític han de ser 

persones militants de MÉS PER MALLORCA. 

El Consell Polític estarà obert a la resta de 
persones afiliades, que hi podran assistir amb 

veu però sense vot"

66 neus truyol Palma 16 585 Modificació: Això seria així si el CP és assembleari on tothom hi pot assitir, si no és assembleari, entenc que no és obert a altres militants ni 
simpatitzants. On definim el CP si és assembleari o no? No ho he trobat a cap document. Convendria especificar-ho

TRANSACCIONADA

"Els membres del Consell Polític han de ser 
persones militants de MÉS PER MALLORCA. 

El Consell Polític estarà obert a la resta de 
persones afiliades, que hi podran assistir amb 

veu però sense vot"

67
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

en nom de la sectorial 
FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

19. DE LA 
COMISSIÓ 

EXECUTIVA 
(CE). 

598 Addició:

On diu:

“La persona titular de la Coordinació General, ostenta la representació legal de MÉS per Mallorca”.

Es proposa:

“La persona o persones titulars de la Coordinació General, ostenten la representació legal de MÉS per Mallorca”.

CONCILIADA

68 guillem ramis 
canyelles Santa Maria del Camí 16 598 Addició: Les persones titulars de la Coordinació General i Paritària, ostenten la representació legal de  MÉS PER MALLORCA

TRANSACCIONADA
amb el text següent: 

"La persona o persones titulars de la 
Coordinació General...

69 Catalina  Esteva Jofre Sóller 16 598-9 Modificació: La titularitat de la Coordinació General serà compartida per dues persones, respectant-se la paritat de gènere. Tendràn funcions 
de co-portaveus i ostentaran la representació legal de MÉS PER MALLORCA.

TRANSACCIONADA
Canviar "serà compartida" per "podrà ser 

compartida"

70 neus truyol palma 15 559-563 Supressió: Eliminar la part de " alternant un Congrés..." fins el final del paràgraf "present document". Convocar Assemblea congressual 
cada 2 anys, com fins ara. 4 anys són períodes molt llargs, tant per les persones implicades com per l'organització. NO CONCILIADA

71 Ferran Rosa Gaspar Palma 16 610 Modificació:
Modificació de l'inici de la línia en el sentit següent:

"assegurant que almenys el 50% d'aquests siguin dones"
CONCILIADA
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72
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

en nom de la sectorial 
de FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

19. DE LA 
COMISSIÓ 

EXECUTIVA 
(CE). 

615 Addició:

On diu:

La Comissió Executiva ha de comptar, com a mínim, amb les persones titulars de la Coordinació General, de la Secretaria d’
Organització i de la Secretaria de Finances.”

Es proposa:

“La Comissió Executiva ha de comptar, com a mínim, amb les persones titulars de la Coordinació General, de la Secretaria d’
Organització i de la Secretaria de Finances, així com dues representants de FeminisMÉS.” 

TRANSACCIÓNADA.
text: 

"La Comissió Executiva ha de comptar, com a 
mínim, amb la o les persones titulars de la 

Coordinació General, de la Secretaria 
d'Organització i de la Secretaria de Finances, 

així com una representant de FeminisMÉS"

73 Ferran Rosa Gaspar Palma 17 631 Modificació: cada dos anys NO CONCILIADA

74 Francisca Mir Socías Palma Centre 17 631 Modificació: cada 2 anys NO CONCILIADA

75 guillem ramis 
canyelles Santa Maria del Camí 17 635 Modificació: les persones titulars de la Coordinació General

TRANSACCIONADA
amb el text següent: 

"La persona o persones titulars de la 
Coordinació General...

76 guillem  ramis 
canyelles Santa Maria del Camí 17 649 Modificació: Les persones titulars

TRANSACCIONADA
amb el text següent: 

"La persona o persones titulars"

77 Rosa Cursach Salas Palma 17 662-664 Modificació: On diu "la comissió executiva podrà cooptar,......una o dues persones externes que per motius tècnics..." HA DE DIR "la 
comissió executiva podrà convidar... persones externes que per motius tècnics..."

TRANSACCIONADA
Es maté el text original i alhora s'afegeix un nou 

paràgraf amb el text següent: 
"La Comissió Executiva podrà convidar a 
persones externes, de manera puntual i 

extraordinària per tal de tractar algun tema en 
concret. Aquestes persones només tendran dret 

veu per tal de tractar el tema en qüestió. En 
qualsevol cas, la persona convidada s'haurà 

d'absentar per tal que es produeixi el debat i, si 
escau, la resolució en el si de la Comissió 

Executiva."

78 guillem  ramis 
canyelles Santa Maria del Camí 18 669 Modificació: dimissió ò cessament de una de les dues persones titulars de la Coordinació General i Paritària 

TRANSACCIONADA
Es canvia el redactat pel següent: 

"Quan la Coordinació General estigui integrada 
per més d'una persona, en el cas de dimissó o 
cessament d'una d'elles, la Comissió Executiva 

triarà una persona que prendrà el relleu. 
Aquesta persona haurà de ser ratificada per 

l'Assemblea General."

79 Catalina Esteva Jofre Sóller 18 670 Modificació:
La Comissió Executiva quedarà dissolta amb la dimissió o cessament d’un o d'ambdós
Coordinadors Generals, la dimissió o cessament de la meitat de les persones membres o per una moció de censura, regulada 
als presents estatuts.

NO CONCILIADA
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80 neus truyol palma 18 676 Modificació:

Eliminar "entre els membres de la Comissió Executiva" i substituir per "que formarà part de la Comissió Executiva" Així es pot 
triar directament des del congrés o una vegada formada l'executiva, es tria entre els membres qui forma part de la permanent. 
Amb el redactat originari dona a entendre que la permanent sols e spot triar entre els membres de l'executiva, no directament 
per l'assemblea. 

CONCILIADA

81 Ferran Rosa Gaspar Palma 18 679 Addició:
Al final del paràgraf, s'afegeix la següent frase:

"Com a mínim la meitat dels membres que integrin la permanent hauran de ser dones"
CONCILIADA

82 neus truyol palma 18 681 Supressió: eliminar "sense trancendència política" CONCILIADA

83 Bartomeu Carrió 
Trujillano Sant Jordi i Pama 18 (després) 705 

(després) Addició:

Un municipi podrà tenir diverses agrupacions locals amb la mateixa representació i organització que qualsevol altra agrupació 
local. A tal efecte, les agrupacions locals d’un mateix municipi, o, si fos el cas, una agrupació local d’una localitat pertanyent a 
dos municipis, establiran la manera de coordinar-se en una federació d’agrupacions municipal que no suposarà la pèrdua de 
representativitat de cap de les seves agrupacions locals en el Consell Polític.
La voluntat de formar, o de mantenir, una agrupació local independent en una localitat amb identitat i història pròpies ha de tenir 
cabuda dins el partit.»

NO CONCILIADA
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84
Anabel o qualsevol 

companya de la 
sectorial

en nom de la sectorial 
FeminisMÉS

Esmena d’
addició d’un nou 
article (passaria 
a ser l’article 22) 

Afegir un 
nou article a 
partir de la 
línia 706: 

Addició:

Art. 22.- L’ESPAI FEMINISMÉS.

1) Definició

L’Espai FeminisMÉS és l’espai de desenvolupament de la sobirania feminista al si de MÉS. MÉS entén el feminisme com un 
dels seus principis polítics en base al qual es defensa la igualtat de drets de totes les persones i el dret a l’autodeterminació com 
a subjecte polític. Així, el foment de la participació de les dones, la feminització del partit, la sororitat i les polítiques feministes 
són estratègies per a MÉS, de manera que transcendeixen de l’organització sectorial i travessen tota l’acció política.

Així doncs, l’Espai FeminisMÉS és l’instrument de participació per al foment de la reunió, debat i difusió del feminisme inclusiu 
que MÉS representa.

2) Composició de l’Espai FeminisMÉS.

1. Pertanyen a l’Espai FeminisMÉS totes les dones militants de MÉS que manifesten expressament la seva voluntat de 
pertànyer-hi.

3) Funcions de l’Espai FeminisMÉS i participació als òrgans de MÉS.

Seran funcions de l’Espai FeminisMÉS:

a. Organitzar, en coordinació amb l’Executiva de l’àmbit, formació amb perspectiva feminista, que serà com a mínim obligatòria 
per a les persones que siguin càrrecs de MÉS, i per la qual es dotarà l’Espai FeminisMÉS de pressupost.

b. Generar espais per tal de treballar la deconstrucció dels masclismes, les noves masculinitats i l’empoderament femení, entre 
d’altres. Els espais seran autogestionats per les persones que els integrin.

c. Constituir una Comissió d’Igualtat que elaborarà informes i propostes relatives al compliment de la igualtat al si de MÉS, per 
tal que siguin traslladats als òrgans del partit que consideri oportuns.

d. Organitzar actes i xerrades per a la difusió del feminisme inclusiu de MÉS.

Les persones que representin l’Espai FeminisMÉS en els diferents òrgans del partit segons allò que determinen aquests 
Estatuts, seran triades d’entre les dones que hagin manifestat expressament la seva voluntat de pertanyer-hi a l’Espai 
FeminisMÉS, en assemblea de FeminisMÉS, a la qual tendran l’obligació de donar compte i de traslladar informes periòdics de 
les seves actuacions. En tot cas, FeminisMÉS es reserva el dret a que les seves representants als òrgans de MÉS puguin anar 
alternant-se si així ho considerà oportú l’assemblea.”

TRANSACCIÓNADA.

Suprimint des de 
"Composició fins al final"

85 neus truyol palma 19 712 Modificació: canviar "militància" per "la filiació" (tant militants com simpatitzants) CONCILIADA

86 Biel Cursach Artà 20 781 Addició: institucional, sense perjudici dels acords a què es pugui arribar amb altres forces*, prioritzant les forces legalment vinculades als 
partits associats a MÉS,* CONCILIADA

87 Ferran Rosa Gaspar Palma 20 782 Addició:

Llevat que així es desprengui d'un acord preelectoral amb una altra força política, els càrrecs institucionals de Més per Mallorca 
o nomenats per Més per Mallorca han de rendir comptes davant de l'Assemblea o la resta d'òrgans de Més per Mallorca, quan 
així se'ls requereixi.

Amb l'objectiu d'assegurar el relleu dins Més per Mallorca, s'aprovarà un reglament específic relatiu a l'acumulació de càrrecs i 
de mandats.

CONCILIADA
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88 Biel Cursach Artà 22 833 Addició:

CAPÍTOL II. Càrrecs públics i orgànics. 

Article X. Càrrecs públics. 

Són càrrecs públics de Més per Mallorca les persones designades pels òrgans del partit i escollides en llistes presentades sota 
el nom de Més per Mallorca, així com les persones proposades per Més per Mallorca per ocupar càrrecs públics de designació 
directa. 

Article X. Limitacions de mandats dels càrrecs públics. 

La durada màxima de forma ininterrompuda en un mateix càrrec públic institucional, sigui de caràcter executiu o legislatiu, en 
representació de Més per Mallorca, no serà superior a 12 anys, sense perjudici de la finalització del darrer mandat. 

Article X. Càrrecs orgànics. 

Són càrrecs orgànics de Més per Mallorca les persones que formen part d’una executiva local, de la Comissió Executiva, de la 
Permanent, de la Mesa del Consell Polític i de la Comissió de Garanties i Arbitratge. 

Article X. Acumulació de càrrecs públics i orgànics. 

S’evitaran les acumulacions de càrrecs públics i orgànics injustificades que en dificultin l’exercici correcte i eficient. 

En tot cas, no podrà concórrer en una mateixa persona la condició de càrrec públic supralocal, inclòs el Consell Insular, i la de 
Coordinador/a General. 

NO CONCILIADA

89 Catalina Esteva Jofre Sóller 22 855 Addició:

D’acord amb la legislació vigent, la Comissió Executiva haurà d’aprovar un Codi de
conducta per tots els càrrecs que representen MÉS per Mallorca a totes les
institucions o òrgans que en depenguin, així com tots els seus treballadors i
treballadores, que haurà de ser ratificat per assemblea.

CONCILIADA

90 joan-pau jorda palma 24 927 Addició:

Firmants: Joan-Pau Jordà, Catalina Trobat, Miquel Rosselló-Xamena, Joan Colom, Àlex Segura, Guillem Balboa

Afegir "simpatitzants"

El text quedaria: (...) persones militants i simpatitzants, per acció o omissió...

CONCILIADA

91 Antoni Maria Rosselló 
Company Pollença 24 935 Supressió: Eliminar les infraccions lleus (incloure el seu contingut en la categoria de infraccions greus)

TRANSACCIÓNADA
S'accepta però es mantenen les infraccions lleus 

amb el següent contingut: 
"a) La desqualificació pública a una altre 

persona afiliada 
b) fer ús públicament d'excessos verbals en nom 

de MÉS PER MALLORCA contra qualsevol 
persona o col·lectiu.

c)Les conductes públiques contràries als pincipis 
del Codi Étic de MÉS per Mallorca no tipificada 

de manera explicita en cap altra diisposició 
d'aquest capítol  
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92
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

en nom de la sectorial 
de FeminisMÉS

Esmena d’
addició a l’ArtIcle 

31.
INFRACCIONS. 

A partir de 
la 1007 Addició:

On diu:

“f) L’incompliment del Codi de Conducta.”

Es proposa:

“f) L’incompliment del Codi de Conducta amb especial esment a les faltes que trepitgin els drets de les persones, la no 
discriminació i la igualtat de gènere.” 

CONCILIADA

93 Rosa Cursach Salas Palma 24 i 25 937-939 Modificació: Surprimir "garantint la llibertat d'expressió" a les línies 938, 972  i 977 CONCILIADA

94 Biel Cursach Artà 27 1063 Addició: Les aportacions voluntàries dels càrrecs públics, o Carta Financera, s’han de fixar en un reglament específic que ha d’aprovar el 
Consell Polític a proposta de la Comissió Executiva i amb el vistiplau previ de la Comissió d’Afers Econòmics.

TRANSACCIONADA

Suprimir: "i amb el vistiplau previ de la Comissió 
d'Afers Econòmics"

95 Catalina Esteva Jofre Sóller 28 1078-9 Modificació: MÉS per Mallorca podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que considerin
necessaris per acomplir la seva finalitat. L’adquisició de béns immobles haurà de comptar amb l’aprovació de l’Assemblea. CONCILIADA

96 Catalina Esteva Jofre Sóller 28 1094 Modificació: Les quotes ordinàries de les persones militants les fixa l’Assemblea a proposta de la Comissió Executiva TRANSACCIONADA
Es canvia "les fixa" per "les aprova"

97 Mallorca Nova, Maria 
Victòria Llull Albertí Mallorca Nova 31 1203 Modificació Suprimir: "També podran ser reconegudes les organitzacions juvenils dels partits integrants de MÉS per Mallorca" NO CONCILIADA

98 Mallorca Nova, Maria 
Victòria Llull Albertí Mallorca Nova 31 1206-1208 Modificació:

MÉS per Mallorca i MALLORCA NOVA regeixen les seves relacions amb un protocol que
defineix els principals eixos de relació mútua, sempre tenint en compte el reconeixement
dels principis ideològics i polítics comuns. Aquest protocol ha de ser revisat
periòdicament

CONCILIADA

99 Mallorca Nova, Maria 
Victòria Llull Albertí Mallorca Nova 31 1209 Addició: DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. (...) Els càrrecs de Mallorca Nova als òrgans de Més per Mallorca es renovaran d'acord 

amb els calendaris i processos interns de Mallorca Nova. CONCILIADA

100
Anabel o qualsevol 

altra companya de la 
sectorial

en nom de 
FeminisMÉS

Esmena d’
addició d’una 

nova disposició 
addicional 

(passaria a ser la 
DISPOSICIÓ 
ADDICIONAL 
CINQUENA 

Afegir un 
nou article a 
partir de la 
línia 1227: 

Addició:

“DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

Correspon a l’Espai FeminisMÉS, com espai de referència de la sobirania feminista dins MÉS per Mallorca, desenvolupar en el 
sí de la seva assemblea el seu propi Reglament d’organització, funcionament, debat i representació.

CONCILIADA

101 Joan-Pau Jordà-
Sánchez Palma 32 1242 Addició:

Firmants: Joan-Pau Jordà, Catalina Trobat, Miquel Rosselló-Xamena, Joan Colom, Àlex Segura, Guillem Balboa

Disposició transitòria segona 
En el termini de dos anys Més per Mallorca aprovarà 1) un pla d’igualtat, 2) un protocol de prevenció de les violències 
masclistes, 3) un pla de conciliació familiar  4) un pla de formació en riscos laborals per als treballadors de l’organització i 5) Un 
protocol de prevenció i actuació contra el racisme, la xenofobia i els discursos d’odi.
La Comissió Executiva i el Consell Polític seran els encarregats de desenvolupar aquests documents.

CONCILIADA
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102 Josep Ferrà Terrassa ESPORLES 32 1245 Modificació Substituir el text per: " Els presents Estatuts seran vigents a partir del dia següent de la finalització de la V Assemblea General 
de MÉS PER MALLORCA." CONCILIADA


