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1 

V ASSEMBLEA GENERAL 1 

 2 

ESTATUTS 3 

MÉS PER MALLORCA 4 

 5 

 6 

 7 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 8 

 9 

ART.0: PRINCIPIS  10 

 11 

1. DEMOCRÀCIA 12 

El funcionament democràtic és l’únic compatible amb els objectius de MÉS per 13 

Mallorca. Es garanteix a tots els àmbits: informació, debat, presa de decisions i 14 

gestió. 15 

2. CARÀCTER ASSEMBLEARI 16 

MÉS per Mallorca, com a organització plural, oberta i participativa, basa la seva 17 

dinàmica de funcionament i decisió política en formulacions assembleàries. Les 18 

persones representants estan subjectes al mandat imperatiu, per tant, poden 19 

ser revocades per la militància. 20 

3. PLURALISME POLÍTIC 21 

MÉS per Mallorca reconeix i assumeix en el seu si l’existència d’opcions 22 

polítiques, ideològiques i organitzatives en l’àmbit de l’esquerra, el socialisme, 23 

el sobiranisme, el feminisme i l’esquerra verda i ecologista, així com diferents 24 

formulacions estratègiques enmarcades en l’exercici de l’autodeterminació dels 25 

pobles. 26 

MÉS per Mallorca és la continuació natural de la coalició entre PSM-Entesa, 27 

IniciativaVerds i Esquerra Republicana a Mallorca així com  de la coalició a nivell 28 

local d’aquests amb Unió Independents d’Artà, Assemblea per Sant Joan, Bloc 29 

per Felanitx, Independents de Puigpunyent i Galilea, Independents per Can 30 

Picafort i Santa Margalida i d’Independents de Sencelles i Biniali.  31 

Així mateix el projecte polític de MÉS PER MALLORCA resta obert a tots aquells 32 

col·lectius i persones que treballin i comparteixin els objectius i principis que 33 

desenvolupen els presents estatuts. 34 

4. CONSENS, MAJORIES I MINORIES  35 

Les decisions de MÉS per Mallorca es prenen a partir de la cerca d’un consens. 36 

Quan això no és possible les decisions es determinen per majories. Tot i així, es 37 

garanteix el dret de les posicions minoritàries a la seva defensa pública, 38 

discrepant legítimament de l’opció majoritària. 39 

5. LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 40 

El necessari debat que ha de fonamentar la participació i presa de decisions a 41 
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qualsevol organització fa necessari el reconeixement explícit de la llibertat 42 

d’expressió de qui integra MÉS per Mallorca. 43 

 44 

6. DRET A LA DISCREPÀNCIA PÚBLICA 45 

El dret a la defensa pública de les opcions minoritàries i de la defensa de la 46 

llibertat d’expressió es concreta en el dret a la discrepància pública, sempre que 47 

a la pràctica no suposi una contradicció operativa que porti al bloqueig o al 48 

boicot de la decisió majoritària. 49 

 50 

 51 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, FINALITAT, DOMICILI I ÀMBIT 52 

 53 

 54 

Art. 1.- Denominació i imatge 55 

1. La denominació de l’organització és: MÉS PER MALLORCA, i l’acrònim és 56 

(MÉS). 57 

 58 

2. Actualment el logotip de MÉS PER MALLORCA consta de les següents 59 

parts: a) Un logotip central en color blanc: MÉS sobre un fons verd; b) un sub-60 

logotip: PER MALLORCA (opcional) d) A més, dins el logotip central MÉS es 61 

dibuixa el símbol “+”, tot aprofitant l’asta i el braç central de la lletra E i 62 

superposant-se al braç dret de la lletra M. Per al fons s’utilitza el color Pantone 63 

381C o hexadecimal #CBD300 i com a color secundari s’utilitza el Pantone 64 

1935c o hexadecimal #c30045. La tipografia és Geogrotesque Bold. 65 

 66 

 67 

 68 

             69 
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Els canvis en aquesta imatge han de ser aprovats per l’Assemblea General a 70 

proposta de la Comissió Executiva. 71 

 72 

El logotip de MÉS PER MALLORCA es podrà adaptar a cada un dels municipis de 73 

Mallorca amb la denominació MÉS PER (i el nom de municipi, barri o poble). 74 

 75 

De forma extraordinària, la Comissió Executiva i amb motiu d’una campanya 76 

podrà realitzar canvis puntuals en la tipografia i el logo. 77 

 78 

Art. 2.- Àmbit territorial 79 

L’abast territorial de l’organització és Mallorca, sense perjudici de la seva 80 

voluntat d’intervenir en el conjunt de la política de les Illes Balears, l’Estat i la 81 

Unió Europea. 82 

 83 

En aquest sentit, MÉS PER MALLORCA procurarà sumar esforços amb forces 84 

polítiques de l’esquerra sobiranista de la resta de les Illes Balears a fi de 85 

coincidir en un mateix grup parlamentari, respectant l’autonomia, les aliances 86 

i federacions dels partits integrants del grup parlamentari. 87 

 88 

Així mateix, MÉS PER MALLORCA procurarà confluir electoralment amb altres 89 

forces en les circumscripcions electorals suprainsulars de qualsevol territori, de 90 

manera especial a les eleccions generals i europees, i participar en altres 91 

accions en l'àmbit de Països Catalans. 92 

 93 

En l’àmbit europeu, MÉS per Mallorca té com a referents el Partit Verd Europeu 94 

i l’Aliança Lliure Europea. 95 

 96 

ART. 3.- FINALITAT. 97 

  98 

MÉS per Mallorca representa els valors del sobiranisme d’esquerres, el socialisme, el 99 

feminisme i l’esquerra verda i ecologista. Assumeix el feminisme i els principis 100 

fonamentals de l’eco-socialisme i el mallorquinisme polític com a mètodes d'anàlisi 101 

de la realitat. 102 

 103 

MÉS, essent fidel a l’ideari i als principis de la seva fundació, vol aprofundir, mitjançant 104 

la seva presència a les institucions, en la millora de la realitat social, econòmica, 105 

cultural i territorial. 106 

 107 



 
PROPOSTA D’ESTATUTS _V Assemblea General 26 i 27 de novembre 2021 

 

4 

MÉS vol reafirmar la seva disposició a perdurar en el temps i participar en tots els 108 

processos electorals municipals, autonòmics, estatals i europeus que es convoquin i 109 

als quals li convingui participar 110 

 111 

ART 4: DOMICILI I PÀGINA WEB. 112 

 113 

1. El domicili social c/Isidoro Antillón, 9- 07006- Palma- Mallorca- Illes Balears. 114 

2. El lloc web és www.mespermallorca.cat 115 

3. L’adreça de correu electrònica és info@mespermallorca.cat 116 

4. Les dades de contacte de MÉS podran ser modificades per acord de la Comissió 117 

Executiva i comunicades al Registre de Partits Polítics, sense necessitat de 118 

modificar els presents estatuts. 119 

 120 

 121 

TÍTOL II. AFILIATS. DRETS I DEURES. 122 

 123 

CAPÍTOL I. MILITANTS, SIMPATITZANTS I ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ 124 

 125 

ART 5: LA FILIACIÓ 126 

 127 

La filiació de  MÉS per Mallorca està formada per totes les persones militants i 128 

simpatitzants. 129 

1. La condició d’afiliat s’adquireix, prèvia sol·licitud, en ser aprovada per la                          130 

 Comissió Executiva i informe favorable de la Secretaria d’Organització. 131 

2. La filiació a MÉS és lliure i voluntària, com també ho és la renúncia a mantenir-132 

 la.  133 

 134 

ART. 6: LA PERSONA MILITANT 135 

 136 

1.- Per ser militant de MÉS PER MALLORCA és necessari: 137 

 138 

i) Ser una persona física. 139 

 140 

ii) Ser major de 18 anys 141 

 142 

iii) No tenir limitada ni restringida la capacitat d’intervenir en l’àmbit polític 143 

i/o públic. 144 

 145 

iv) Acceptar aquests estatuts i tota la normativa que se’n desprengui. 146 

 147 

http://www.mespermallorca.cat/
mailto:info@mespermallorca.cat
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v) Aportar les dades personals per poder ser incloses en una base de dades 148 

als efectes previstos en aquest document i en compliment de la llei de 149 

protecció de dades personals. 150 

 151 

vi) No estar afiliat o afiliada a altres formacions polítiques, excepte en el cas 152 

d’aquelles formacions que tenguin el reconeixement de partit associat a 153 

MÉS per Mallorca o hagin signat un acord de doble militància. 154 

 155 

2.- Drets de la persona militant: 156 

 157 

a) Les persones militants de MÉS per Mallorca poden participar a l’Assemblea i als 158 

diferents òrgans de decisió i de debat, tal i com estipuli el present document o 159 

els reglaments que el desenvolupin. Totes les persones militants tenen dret a 160 

veu i vot. 161 

 162 

b) Totes les persones militants seran considerades per l’organització en un pla 163 

d’igualtat. 164 

 165 

c) La compatibilitat de militància amb altres partits polítics haurà de ser 166 

autoritzada amb caràcter general per l’Assemblea, previ informe de la Comissió 167 

Executiva. 168 

 169 

d) El sufragi actiu i passiu en qualsevol òrgan al qual pertanyin. 170 

 171 

e) El sufragi actiu i passiu en els procediments electorals, com ara els programes, 172 

comissions, reglaments i candidatures. 173 

 174 

f) Rebre la documentació política general de l’organització, així com la informació 175 

adequada sobre l’estructura organitzativa, representació institucional, normes 176 

de funcionament, estatuts i fórmules de participació i feina a l’organització. 177 

 178 

g) Rebre prou informació sobre els posicionaments de l’organització i sobre l’acció 179 

institucional dels seus càrrecs, demanar-hi explicacions i expressar-hi el parer, 180 

sempre en el marc del diàleg constructiu. 181 

 182 

h) Participar en totes les activitats i en la presa de decisions polítiques, d'acord 183 

amb el que estableix el present document. 184 

 185 

i) Promoure la remoció dels òrgans de direcció d'acord amb el procediment que 186 

s’estableixi reglamentàriament, així com la impugnació dels acords dels òrgans 187 
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de partit que estimin contraris a la llei o als estatuts. 188 

 189 

j) Rebre informació sobre els pressupostos, comptabilitat i liquidacions de 190 

l’organització. 191 

 192 

k) Ser beneficiàries de tots els altres drets que garanteixin una participació directa 193 

i efectiva i la transparència procedimental. 194 

 195 

l) Rebre la solidaritat de l'organització en cas de persecució per mor de les seves 196 

activitats en defensa dels ideals de MÉS per Mallorca.  197 

 198 

m) En els casos de la instrucció de procediments sancionadors, les persones 199 

militants afectades tenen dret a ser escoltades directament per la Comissió de 200 

Garanties i Arbitratge de manera prèvia a la resolució procedimental. 201 

 202 

n) Contribuir en la mesura de les seves possibilitats a la participació i la difusió dels 203 

principis i polítiques de l’organització. 204 

 205 

o) Acudir a l’òrgan encarregat de la defensa dels drets de les persones militants, 206 

en aquest cas, la Comissió de Garanties i Arbitratge 207 

 208 

p) Assistir a les reunions a què siguin convocades i participar de totes les 209 

campanyes i activitats generals de MÉS per Mallorca 210 

 211 

q) Tot el que marqui la legislació vigent. 212 

 213 

ART 7: OBLIGACIONS DE LES PERSONES MILITANTS. 214 

 215 

Les persones militants tenen les obligacions següents: 216 

 217 

a) Compartir els objectius del partit i col·laborar en la seva consecució. 218 

 219 

b) Respectar el que disposen els presents estatuts, el Codi ètic, el codi de Conducta 220 

i la resta de documents interns. 221 

 222 

c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i els 223 

òrgans directius del partit. 224 

 225 

d) Guardar confidencialitat sobre els debats i acords presos en assemblea i en la 226 

resta d’òrgans de direcció. 227 

 228 
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e) Abonar les quotes corresponents. 229 

 230 

f) Mostrar una conducta de correcció envers el partit, els seus òrgans i membres 231 

i el conjunt de la societat. 232 

g) No fer un ús indegut de la informació del partit 233 

 234 

h) I tot el que marqui la legislació vigent. 235 

 236 

Art.8: LES PERSONES SIMPATITZANTS 237 

 238 

Poden formar part de MÉS per Mallorca com a simpatitzants, totes aquelles persones 239 

que, sense assumir tots els drets i deures de la militància, volen rebre informació, 240 

formen part dels grups de treball sectorials constituïts o participen habitualment 241 

d'una o més activitats de l'Agrupació local de la seva residència.  242 

 243 

Totes les persones simpatitzants seran considerades per l’organització en un pla 244 

d’igualtat. 245 

Les persones simpatitzants tenen dret a participar en les decisions de MÉS, 246 

exceptuant en aquelles decisions que aquest document ho exceptuï. 247 

El sufragi passiu de les persones simpatitzants estarà limitat per allò que disposi el 248 

present document. 249 

La condició de simpatitzant s’adquireix, prèvia sol·licitud, en ser aprovada per la 250 

Comissió Executiva. 251 

 252 

Les persones simpatitzants tenen el deure de respectar el que disposen els estatuts i 253 

el Codi ètic, el codi de Conducta i la resta de documents interns. 254 

 255 

Cada Agrupació local i Grup de Treball Sectorial té potestat reglamentària per establir, 256 

modificar o desenvolupar els criteris d'adquisició i pèrdua de la condició de 257 

simpatitzant, i els drets i deures d'aquests a nivell de funcionament intern i en 258 

matèries relatives al municipi, sense perjudici del que disposen els presents estatus.  259 

 260 

ART.9: PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MILITANT O SIMPATITZANT 261 

 262 

La condició de militant es perd per: 263 

 264 

a) renuncia voluntària expressada de manera inequívoca, per escrit.  265 

b) per la pèdua de la condició de militant d’un partit associat a MÉS PER 266 

MALLORCA, sense haver demanat l’ingrés directe a MÉS per Mallorca. La 267 
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baixa al partit associat serà comunicat de manera immediata per tal que MÉS 268 

PER MALLORCA pugui prendre les mesures oportunes.  269 

c) per defunció  270 

d) per expulsió, d’acord amb el procediment previst en aquest document. 271 

e) En el cas d’una persona militant, per l’impagament injustificat de les quotes 272 

durant un any. En aquest cas, la persona passaria a ser considerada 273 

simpatitzant, si així ho autoritza. 274 

 275 

Art. 10: PARTITS ASSOCIATS 276 

 277 

MÉS per Mallorca podrà reconèixer l’adhesió a la seva organització d’altres partits 278 

polítics, sempre i quan acceptin aquests estatuts i els objectius de MÉS per Mallorca. 279 

 280 

El procés d’adhesió s’iniciarà amb la sol·licitud del partit polític que es vol adherir 281 

dirigit a la Comissió Executiva de MÉS per Mallorca, que designarà una comissió de 282 

treball per a l’elaboració d’un protocol d’adhesió,. L’esmentat protocol detallarà els 283 

drets i obligacions de la militància del partit que s’associa,...), les possibles aportacions 284 

econòmiques, els compromisos a nivell de cooperació electoral, etc... 285 

 286 

Els partits que sol·licitin l’adhesió a MÉS per Mallorca i signin acord de doble 287 

militància, hauran d’observar totes les mesures de legalitat vigents en matèria de 288 

protecció de dades. 289 

 290 

En el cas de partits d’àmbit local, la Comissió Executiva de MÉS per Mallorca haurà de 291 

realitzar un procés de consulta a les persones militants del municipi. 292 

 293 

L’acord final d’incorporació del partit associat s’haurà d’aprovar en Assemblea. 294 

 295 

Art.11:  REGISTRE DE LES PERSONES MILITANTS I SIMPATITZANTS 296 

 297 

MÉS per Mallorca ha de tenir al dia un arxiu amb les dades de la militància en un únic 298 

cens actualitzat. A efectes d’altra informació de MÉS per Mallorca, aquesta base de 299 

dades es regeix pel que disposa la normativa de protecció de dades personals. 300 

 301 

ART. 12: RESTRICCIONS D’ALTES EN PERÍODE PRE-ASSEMBLEARI. 302 

 303 

No es poden estendre credencials de militància a partir de la convocatòria de 304 

l’Assemblea General o Congrés. Totes les Assemblees i òrgans de decisió hauran de 305 

registrar  les persones assistents. 306 

 307 

 308 
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ART. 13: PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA 309 

 310 

El Reglament de l’Assemblea podrà preveure la possibilitat que persones no militants 311 

o simpatitzants puguin participar, a través del sufragi actiu, en l’elecció, tant dels 312 

càrrecs interns com de les llistes electorals que s’hagin d’elegir en aquella assemblea. 313 

Hauran de presentar una declaració jurada que especifiqui que no pertanyen a altres 314 

partits polítics, que no hagin signat cap acord de doble militància amb MÉS PER 315 

MALLORCA i que accepten els seus principis. 316 

 317 

Art. 14.- DE LES REUNIONS TELEMÀTIQUES I/O MIXTES 318 

Es podran celebrar les reunions dels òrgans col·legiats de MÉS PER MALLORCA de 319 

forma telemàtica o mixta (presencial i telemàtica) quan així ho cregui oportú l’òrgan 320 

convocant. 321 

La decisió relativa a l’aplicació del procediment telemàtic s’adoptarà en el moment 322 

de la convocatòria. Així doncs, aquesta haurà d’anunciar si serà telemàtica 323 

exclusivament o mixta.  324 

MÉS per Mallorca posarà a disposició de la militància i dels seus òrgans una 325 

plataforma i/o sistema de participació telemàtic, amb els mecanismes tecnològics 326 

corresponents per tal de garantir la interacció de la militància i alhora garantir la 327 

seguretat de la sessió i, si fos el cas, el vot secret. 328 

MÉS per Mallorca haurà d’aprovar un reglament per aquest tipus de reunions.  329 

 330 

ART. 15.- IMPUGNACIÓ DELS ACORDS 331 

 332 

Els acords d’un òrgan de MÉS per Mallorca són impugnables per part de les persones 333 

afiliades mitjançant escrit motivat adreçat a la Comissió de Garanties i Arbitratge, en 334 

el termini màxim de cinc dies des de l’adopció de l’acord, que haurà de resoldre en 335 

un termini màxim d’un mes. 336 

 337 

Si les persones militants i simpatitzants que impugnen els acords presos consideren 338 

greument perjudicial que es posin en pràctica aquests acords, en poden demanar la 339 

suspensió provisional. 340 

 341 

 342 

 343 

 344 

 345 

 346 
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ART. 16.- MOCIÓ DE CENSURA A UN ÒRGAN DE DIRECCIÓ O REVOCACIÓ D’UN 347 

CÀRREC 348 

 349 

Els òrgans de direcció, així com els càrrecs de representació i/o responsabilitat 350 

organitzativa i institucional, podran ser revocats per mitjà d’una moció de censura en 351 

qualsevol moment que es cregui incorrecta la seva actuació. 352 

 353 

La potestat de presentar una moció de censura correspon a les persones afiliades de 354 

l’àmbit d’actuació de l’òrgan de direcció en qüestió (Agrupació Local, Grup de Treball 355 

Sectorial o el conjunt de les persones afiliades a MÉS per Mallorca) així com també al 356 

Consell Polític. Per a prosperar, la proposta de moció de censura haurà de reunir el 357 

suport de més del 50% de les persones afiliades de l’àmbit d’actuació de l’òrgan de 358 

direcció en qüestió o de les dues terceres parts dels membres del Consell Polític. La 359 

moció s’ha d’adreçar a la Comissió de Garanties i Arbitratge, adjuntant una proposta 360 

de candidatura alternativa. 361 

 362 

La proposta de revocació d’un càrrec unipersonal és d’un 50% o més de les persones 363 

afiliades de l’àmbit d’actuació (l’agrupació local en qüestió, grup de treball sectorial o 364 

el conjunt de l’afiliació de MÉS) o d’una majoria de 2/3 del Consell Polític. Per iniciar 365 

el debat al CP sobre la revocació, serà necessari presentar la petició d’1/5 part del CP.  366 

 367 

En cas de presentar-se una moció de censura o es proposi la revocació d’un càrrec 368 

s’ha de convocar una Assemblea en un termini de deu dies per tractar el tema de la 369 

moció de censura com a punt únic de l’ordre del dia. Perquè la revocació tengui èxit 370 

haurà de comptar al menys amb el suport de més del 50% de les persones militants 371 

assistents de l’àmbit d’actuació. 372 

 373 

En cas de ser remoguda la majoria de la Comissió Executiva la Mesa de l’Assemblea i 374 

la Mesa del Consell Polític exerciran conjuntament de Comissió Gestora. 375 

 376 

 377 

TÍTOL III.  ÒRGANS I CÀRRECS DE MÉS per Mallorca 378 

 379 

CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS I ESPAIS DE DEBAT I DECISIÓ 380 

 381 

Art. 17.- L’ASSEMBLEA 382 

 383 

L'Assemblea de MÉS per Mallorca és el principal òrgan de decisió política, és sobirana 384 

i és l’òrgan suprem de debat i presa de decisions. 385 

 386 
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L’Assemblea pot ser de caràcter ordinari i congressual i reunir-se de forma 387 

extraordinària. 388 

 389 

 390 

1) Composició 391 

 392 

L’Assemblea està composta per totes les persones militants i simpatitzants de MÉS 393 

per Mallorca.  394 

Tot i això, es limita el sufragi actiu i passiu a les persones simpatitzants en aquells 395 

assumptes relatius a la tria de les persones que hagin de formar part dels òrgans de 396 

direcció de MÉS PER MALLORCA. En cap cas es limitarà la seva veu en qualsevol dels 397 

debats. 398 

2) Funcions de l’Assemblea 399 

 400 

1. L’Assemblea es considerarà de caràcter ordinari (sent denominada 401 

senzillament “Assemblea”) quan hagi de tractar els següents temes:  402 

 403 

a) Aprovar les candidatures electorals, prioritzant procediments oberts i 404 

participatius, com ara les primàries. En aquest cas, haurà d’aprovar els 405 

reglaments corresponents, d’acord amb allò que es preveu en el títol VIII. 406 

b) Aprovar els possibles acords d’àmbit supramunicipal de l’organització amb 407 

qualsevol altra força política, inclosos acords de govern. 408 

 409 

c) Aprovar el règim econòmic i financer, els comptes i pressuposts anuals i els 410 

electorals, així com les liquidacions d’aquests. 411 

 412 

d) Debatre i fer seguiment de les decisions preses pel Consell Polític, la Permanent 413 

i la Comissió Executiva. 414 

 415 

e) Sol·licitar la renovació de la Comissió Executiva i la Permanent quan sigui 416 

necessari. 417 

 418 

f) Debatre i aprovar documents i programes polítics electorals. 419 

 420 

g) Ratificar els reglaments dels diferents òrgans interns(elaborats i aprovats per 421 

part de l’òrgan corresponent) 422 

 423 

h) Aprovar, de forma extraordinària, les substitucions als òrgans de direcció, 424 

d’acord amb els presents estatuts. 425 

 426 

i) Ratificar els membres de govern supramunicipal a proposta de la Comissió 427 
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Executiva. 428 

j) Ser, bianualment, assemblea de dació de comptes de la tasca institucional 429 

realitzada pels càrrecs de MÉS.  430 

k) Impulsar la creació o millora dels òrgans, sistemes, mètodes, etc. que 431 

contribueixin a perfeccionar el funcionament intern. 432 

l) Establir l'estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les 433 

polítiques que seguirà l’organització. 434 

m) Aprovar i actualitzar els principis o bases polítiques en què es fonamenta 435 

l’organització. 436 

n) Dissenyar les directrius que desenvolupin l’ideari polític de MÉS. 437 

o) Acordar la doble militància amb un altre partit i ratificar l’admissió de nous 438 

partits associats. 439 

 440 

2. L’Assemblea General o Congrés tendrà les següents competències: 441 

 442 

a) Aprovar els estatuts. 443 

b) Aprovar les ponències organitzatives, polítiques i estratègiques. 444 

c) Triar els membres de la Comissió de Garanties i els òrgans de direcció o els 445 

òrgans de debat estratègics corresponents (Comissió Executiva, Consell Polític, 446 

la Permanent...). 447 

 448 

En qualsevol dels casos, l’organització vetllarà per tal de garantir que es reflecteixi la 449 

pluralitat interna en qualsevol de les decisions estratègiques (ponències o llistes 450 

electorals) 451 

A l’inici de cada Assemblea Congressual la Comissió Executiva ha de sotmetre a la 452 

consideració dels militants una proposta de Reglament General de Funcionament, 453 

que serà vigent fins a la següent Assemblea Congressual. Aquest reglament ha 454 

d’explicitar el procediment dels debats, garantint els temps d’exposició, rèplica i 455 

contrarèplica, així com la votació. 456 

 457 

3) Constitució 458 

 459 

L’Assemblea s'ha de constituir cada vegada que sigui convocada per la Comissió 460 

Executiva o pel 10% de les persones afiliades. 461 

 462 
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Queda constituïda en el lloc i hora que indiqui la convocatòria enviada a tots els 463 

membres que la formen. La Comissió Executiva s'encarrega d'enviar la convocatòria, 464 

amb l'ordre del dia i la documentació adjunta corresponent.  465 

 466 

Sempre que sigui possible, les assemblees seran retransmeses en directe (streaming). 467 

 468 

L’ordre del dia el determinarà la Comissió Executiva. Les agrupacions, els grups 469 

sectorials i qualsevol grup de militants amb un mínim de 25 persones podran proposar 470 

incloure punts a l’ordre del dia, prèvia comunicació a la Comissió Executiva.  471 

 472 

Les assemblees s'han de convocar amb un termini mínim de 7 dies d’antelació. 473 

Aquestes poden ser convocades amb caràcter extraordinari amb 24 hores d’antelació, 474 

adjuntant totes les propostes d’acords i actes. 475 

 476 

La Mesa actuarà de forma col·legiada, amb una Presidència, una vicepresidència i 477 

dues secretaries, i serà elegida per la mateixa Assemblea, respectant la igualtat de 478 

gènere.  479 

 480 

Per tal de reglar la deliberació  s’estableix el següent ordre d’intervencions: exposició 481 

per part de la persona que hagi proposat un punt a l’ordre del dia, rèplica per part de 482 

qualsevol persona present a l’Assemblea i contrarèplica per part del primer. 483 

S’establirà un temps màxim per a realitzar els debats. En els debats importants o que 484 

hagin provocat especial controvèrsia s’admetran contrarèpliques, així com en els 485 

casos d’al·lusions personals. El temps ha de ser flexible i s’ha d’adaptar a la 486 

importància del debat i als principis de participació real. 487 

 488 

Queda prohibida la presentació d’esmenes al mateix moment de l’Assemblea (in 489 

voce), no així les transaccions nades en el mateix procés del debat i fruit del consens 490 

general. 491 

 492 

4) Funcions de la Mesa 493 

 494 

1. Les funcions de la Mesa de l’Assemblea són ordenar i moderar els debats 495 

de l’Assemblea, i actuar com a òrgan arbitral de les reunions per tal de garantir 496 

la democràcia interna, així com el respecte a la pluralitat. La secretaria aixecarà 497 

acta de les reunions de l’Assemblea (de caràcter ordinari o congressual) i donarà 498 

fe dels acords adoptats. 499 

 500 

3. Durant la celebració de l’Assemblea Congressual, la Mesa actua com a 501 

direcció provisional del partit fins a l'elecció dels òrgans dirigents. En cas de 502 
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suspensió o ajornament de l’Assemblea, o inhabilitació o revocació de la 503 

Comissió Executiva, es constitueix en Comissió gestora de MÉS els membres de 504 

la Mesa de l’Assemblea i la Mesa del Consell Polític amb la funció de convocar 505 

una Assemblea General en un termini no superior a un mes des de la seva 506 

constitució. 507 

4. Durant la celebració de l’Assemblea, la Mesa serà l’encarregada de vetllar 508 

i interpretar el reglament que la regeix i els estatuts de MÉS, amb les excepcions 509 

recollides al present document. La Comissió de Garanties i Arbitratge, podrà 510 

intervenir i donar suport en aquesta tasca i, si fos el cas, formar part de la Mesa,  511 

participant en les deliberacions. 512 

 513 

3. La Comissió Executiva donarà suport logístic a la Mesa per a garantir que 514 

pugui exercir correctament les seves funcions. 515 

 516 

 517 

5) Període pre-assembleari 518 

 519 

Quan es convoqui una Assemblea Congressual la convocatòria, l'ordre del dia i totes 520 

les ponències i documents s’han de remetre a tota la militància en un termini no 521 

inferior als dos mesos, si la situació ho permet. A partir d'aquest moment es considera 522 

obert el període pre-assembleari congressual. 523 

 524 

6) Presa de decisions 525 

 526 

1. L’Assemblea adoptarà els acords amb el vot favorable de la majoria 527 

qualificada dels presents. En cas de bloqueig d’alguns temes per no assolir la 528 

majoria qualificada, es convocarà una nova Assemblea, com a mínim, 7 dies 529 

després, on la decisió podrà ser presa per majoria simple dels assistents. 530 

Aquests terminis poden ser escurçats si la urgència del tema a tractar així ho 531 

requereix. 532 

 533 

2. Per poder participar a l’Assemblea és necessari estar inscrit com a 534 

militant o simpatitzant de MÉS, amb les excepcions recollides al present 535 

document. 536 

 537 

3. Per tal de facilitar la participació es podran habilitar fórmules de vot 538 

telemàtic, sempre garantint les bones pràctiques i la veracitat dels mecanismes 539 

que s’impulsin. 540 

 541 

4. De manera general les votacions es fan a mà alçada, amb les excepcions 542 

recollides als presents estatuts. La votació serà secreta quan es votin persones, 543 
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o quan la proposta de realitzar-se  vot secret rebi el suport de 1/3 dels membres 544 

presents a l’assemblea. 545 

 546 

5. Els acords amb altres forces polítiques, les llistes electorals (quan no 547 

hagin estat triades en un procés de primàries), les actuacions en política 548 

institucional de caràcter estratègic, els acords de govern supramunicipals, el 549 

nomenament de Consellers/es Executius al Govern de les Illes Balears i al 550 

Consell de Mallorca, el senador/a autonòmic/a, la presidència del Parlament, 551 

membres de la Mesa del Parlament i altres membres assimilables, un cop 552 

proposats per la Comissió Executiva i debatuts en Assemblea, hauran de ser 553 

ratificats, si escau, mitjançant vot secret en urna. 554 

 555 

7) Periodicitat 556 

 557 

1. L’Assemblea es reunirà de forma ordinària, com a mínim, una vegada a l'any. 558 

2. Es constituirà en Assemblea General o Congressual cada dos anys, alternant un 559 

Congrés d’Estratègia Política (per al debat de ponències polítiques i 560 

estratègiques) i un Congrés d’Estratègia Organitzativa (per al debat de 561 

ponències d’organització i tria dels òrgans de direcció i debat interns) d’acord 562 

amb allò que preveu l’article 17 del present document.  563 

En qualsevol cas, el Congrés d’Estratègia Organitzativa s’haurà de convocar en 564 

el termini de sis mesos posteriors a unes eleccions autonòmiques. 565 

3. Així mateix, es constituirà de forma extraordinària totes les vegades que la 566 

convoqui la Comissió Executiva, o quan ho sol·liciti el 10% de les persones 567 

militants mitjançant petició escrita a la Comissió Executiva que inclourà l’ordre 568 

del dia. 569 

 570 

Art. 18.- DEL CONSELL POLÍTIC (CP) 571 

 572 

Si així ho determina la Ponència d’Organització es podrà constituir un Consell Polític 573 

com a espai de debat estratègic de MÉS. 574 

 575 

Les responsabilitats de les decisions del Consell Polític sempre seran solidàries i 576 

col·legiades. 577 

 578 

Al Consell Polític estaran representades les agrupacions locals, les sectorials i els 579 

membres de l’Executiva. 580 

 581 

Els membres del Consell Polític han de ser persones militants a MÉS PER MALLORCA 582 

 583 

El Consell Polític estarà obert a les persones simpatitzants, que hi podran assistir amb 584 
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veu, però sense vot. 585 

 586 

El Consell Polític es dotarà del seu propi Reglament Intern. 587 

 588 

El Consell Polític es renovarà quan ho faci la Comissió Executiva. 589 

 590 

Les intervencions es regularan de tal manera que es garanteixi, com a mínim, un torn 591 

per a l’exposició, un per a la rèplica i per a la contrarèplica.. 592 

 593 

Art. 19.- DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA (CE) 594 

 595 

La Comissió Executiva és el principal òrgan executiu de MÉS. 596 

 597 

La persona titular de la Coordinació General, ostenta la representació legal de MÉS 598 

PER MALLORCA. 599 

 600 

La persona titular de cartera de finances serà la responsable legal de la gestió 601 

econòmic-financera, d’acord amb allò que preveu la legislació vigent 602 

 603 

Les responsabilitats de les decisions de la Comissió Executiva sempre seran solidàries. 604 

 605 

1) Composició 606 

 607 

La Comissió Executiva proposarà a l’inici de cada Assemblea General una proposta de 608 

nombre, responsabilitats, i forma d’elecció dels membres de la Comissió Executiva 609 

respectant en tot cas la paritat de gènere, la pluralitat i la cohesió internes i el nombre 610 

senar entre els seus membres electes. Aquesta proposta quedarà recollida al 611 

Reglament de Funcionament de l’Assemblea General.  612 

 613 

La Comissió Executiva ha de comptar, com a mínim, amb les persones titulars de la 614 

Coordinació General, de la secretaria d’organització i de la secretaria de finances.   615 

 616 

La Comissió Executiva ha de representar la pluralitat del projecte, totes les seves 617 

sensibilitats i la seva diversitat territorial, i comptar amb membres que formin part de 618 

les institucions. 619 

 620 

El quòrum necessari perquè l’executiva quedi constituïda a cada reunió és de la meitat 621 

més un dels seus membres. 622 

 623 

2) Funcions 624 
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És competència de la Comissió Executiva dur el dia a dia operatiu i polític de 625 

l’organització: organització, finances, comunicació, coordinació electoral, acció 626 

política, acció municipal, formació, implantació territorial, política sectorial i  totes 627 

aquelles que li confereixi l’Assemblea General.  628 

3) Constitució 629 

 630 

La Comissió Executiva es renova de forma ordinària cada 4 o quan així ho estableixi 631 

l’Assemblea. 632 

 633 

Les reunions de la Comissió Executiva han de comptar sempre amb la presència, com 634 

a mínim,  de la persona titular de la Coordinació General i/o la persona titular de la 635 

Secretaria d’Organització. 636 

 637 

4) Presa de decisions 638 

 639 

Els acords de la Comissió Executiva generalment seran presos per consens. Si això no 640 

fos possible, es votarà a mà alçada. 641 

 642 

Els vots necessaris per a l’aprovació dels temes a debat serà de la meitat més un de 643 

les persones membres presents a l’Executiva. 644 

 645 

5) Periodicitat 646 

 647 

La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, dos pics al mes, o quan ho trobin 648 

necessari la persona titular de la Coordinació General o la majoria absoluta dels seus 649 

membres. 650 

 651 

6) Funcionament intern 652 

 653 

La secretaria d’organització, prèvia consulta als membres de la Comissió Executiva qui 654 

elaborarà l’ordre del dia de les sessions convocades. 655 

 656 

Tots els debats contendran un temps d’exposició per part d’un dels membres, un de 657 

rèplica per part de qualsevol persona present a la Comissió i contrarèplica per part 658 

del primer. Aquest procés pot donar-se tantes vegades com rèpliques es donin entre 659 

els assistents. 660 

 661 

La Comissió Executiva podrà cooptar, de manera permanent o circumstancial, una o 662 

dues persones externes a aquesta per motius tècnics. Aquestes persones no tendran 663 

dret a vot. 664 
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 665 

 666 

7) Cessament 667 

 668 

La Comissió Executiva quedarà dissolta amb la dimissió o cessament del/de la 669 

Coordinador/a General, la dimissió o cessament de la meitat de les persones 670 

membres o per una moció de censura, regulada als presents estatuts. 671 

 672 

Art. 20.- LA PERMANENT 673 

 674 

Si així ho determina el Reglament Congressual i/o la Ponència d’Organització es podrà 675 

triar una Permanent entre els  membres de la Comissió Executiva. 676 

 677 

Haurà d’estar formada, com a mínim, per les persones que encapçalin la coordinació 678 

general, l’organització de l’entitat i les finances. 679 

 680 

La seva funció serà la de gestionar les qüestions sense transcendència política, 681 

logístiques i de funcionament més immediat. 682 

 683 

Art. 21.- AGRUPACIONS LOCALS 684 

 685 

MÉS per Mallorca s’articula a escala municipal a través d’Agrupacions locals, en 686 

coherència amb la seva defensa del municipalisme i de la democràcia participativa i 687 

de proximitat. 688 

 689 

Aquestes Agrupacions locals tenen caràcter obert, per tal de fomentar la participació 690 

i la implicació política de la ciutadania. Per tant, crearan i potenciaran instruments de 691 

participació ciutadana, i promouran el treball col·laboració amb el teixit social del 692 

municipi. 693 

 694 

Una assemblea local de MÉS per Mallorca haurà de ser reconeguda per la Comissió 695 

Executiva per a poder funcionar oficialment com a tal. Ha de comptar com a mínim 696 

amb tres membres. 697 

 698 

Les decisions es prenen dins l’agrupació prioritàriament per consens.  699 

 700 

Les agrupacions locals es dotaran de les seves pròpies normes de funcionament 701 

intern, però aquestes han de ser coherents amb els principis i normes de 702 

funcionament intern de MÉS. 703 

Les dinàmiques de presa de decisions de les agrupacions locals seran mitjançant 704 

assemblees. 705 
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 706 

 707 

Art. 22.- GRUPS DE TREBALL SECTORIAL 708 

 709 

La proposta política sectorial de MÉS per Mallorca es construeix, principalment, a 710 

través dels grups de treball sectorials. Aquests grups sectorials estan oberts tant a la 711 

militància de MÉS per Mallorca com a aquelles persones interessades en fer 712 

aportacions a l’anàlisi o a la proposta de l’organització. Aquests grups tendran una o 713 

diverses persones coordinadores, que seran elegides per les persones integrants de 714 

la mateixa sectorial, i funcionaran prioritàriament per consens. En cas de no ser 715 

possible, es prendran els acords per majoria simple dels presents. 716 

Es considerarà una sectorial activa quan:  717 

a) Tengui una persona que n’ostenti la coordinació 718 

b) Tengui un pla de feina 719 

c) Es reuneixi, com a mínim, dues vegades l’any 720 

d) Tengui més de 5 membres actius  721 

e) Qualsevol altre requisit que pugui establir l’Assemblea General 722 

 723 

Serà la Comissió Executiva qui dictaminarà els grups actius, per tal que es puguin 724 

acollir als drets que estableixin aquests estatuts o les normes que se’n derivin. La 725 

decisió haurà de ser ratificada pel Consell Polític. 726 

La persona responsable de la coordinació general dels grups de treball sectorial , en 727 

el seu defecte, la persona titular de la Secretaria d’Organització elaboraran reglament 728 

general de funcionament d’aquestes. 729 

 730 

Art. 23.- ASSEMBLEA DE REGIDORS/ES I BATLES/SES 731 

 732 

L’assemblea de regidors/es i batles/ses està formada per tots els regidors/es i 733 

batles/ses militants de MÉS per Mallorca. 734 

 735 

L’assemblea de regidors i regidores es constituirà en els tres mesos posteriors a les 736 

eleccions municipals. 737 

1. Les seves funcions seran: 738 

 739 

a) Posar en comú estratègies i polítiques duites a terme als diferents 740 

municipis. Debatre accions, polítiques i reivindicacions d’àmbit municipalista. 741 
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 742 

b) Escollir la mesa dels seus representants, que s’encarregaran de 743 

convocar l’assemblea dins els terminis establerts, essent un representant 744 

de Palma, dos de pobles de més de 20.000 habitants i dos de pobles 745 

menors de 20.000 habitants, respectant la paritat de gènere. 746 

 747 

2. L’assemblea mateixa serà la responsable de regular el seu funcionament 748 

intern a través d’un reglament de funcionament propi que serà aprovat en la 749 

seva primera convocatòria.  750 

3. La primera reunió constitutiva serà convocada per la Comissió Executiva, 751 

la quan aportarà una primera proposta de reglament intern. 752 

 753 

Art. 24.- DE LA VALIDESA DELS ACORDS 754 

 755 

1. Els acords amb altres forces polítiques, les llistes electorals (quan no hagin estat 756 

triades en un procés de primàries), les actuacions en política institucional de 757 

caràcter estratègic, els acords de govern supramunicipals, el nomenament de 758 

Consellers/es Executius al Govern de les Illes Balears i als Consells, el senador/a 759 

autonòmic/a, la presidència del Parlament, membres de la Mesa del Parlament 760 

i altres membres assimilables, un cop debatuts en Assemblea, hauran de ser 761 

ratificats, si escau, mitjançant vot secret en urna. 762 

 763 

2. En els casos recollits en el punt anterior: acords amb altres partits, llistes 764 

electorals, política institucional estratègica, nomenament de càrrecs executius 765 

CAIB i CIM, senador/a autonòmica, presidència i/o Mesa del Parlament, la 766 

majoria qualificada per aprovar una proposta serà de 2/3 dels vots vàlids. 767 

 768 

3. En cas de no arribar a una majoria qualificada, la decisió final es prendrà d’acord 769 

amb allò previst per a l’Assemblea. 770 

 771 

4. Quan s’hagi de procedir a una consulta o una votació de proposta, la Comissió 772 

Executiva presentarà un horari de votacions, especificant la pregunta, els punts 773 

de votació i la composició de les meses electorals. 774 

 775 

5. S’habilitaran, sempre que sigui possible, mètodes de votació telemàtics. 776 

 777 

Art. 25.- INSTITUCIONS I CÀRRECS PÚBLICS 778 

 779 

Els càrrecs de les candidatures de MÉS per Mallorca formaran part del mateix grup 780 

institucional, sense perjudici dels acords a què es pugui arribar amb altres forces. 781 

 782 
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 783 

 784 

Art. 26.- COMISSIÓ DE GARANTIES I ARBITRATGE 785 

 786 

És el màxim òrgan d’interpretació dels estatuts, normes i/o reglaments. 787 

 788 

És un òrgan col·legiat i independent dels òrgans de direcció. 789 

 790 

1) Funcions 791 

 792 

a) Vetlar pel màxim respecte a la democràcia interna i al compliment de les 793 

normes democràtiques de la formació. 794 

b) Vetllar per al bon funcionament de les Assemblees, especialment a l’hora 795 

de les votacions. Aquesta competència pot ser delegada en la Mesa de 796 

l’Assemblea. 797 

c) Defensar i garantir els drets de les persones militants i simpatitzants. 798 

d) Salvaguardar i defensar els drets de les persones i les organitzacions que 799 

donen suport a MÉS per Mallorca i fer complir els deures dels membres 800 

de l’organització, d’acord al present document i les normes internes de 801 

l’organització. 802 

e) Emetre un dictamen sobre els conflictes que se li plantegin. 803 

f) Auditar l’estat de comptes i les finances de l’organització, quan així li sigui 804 

encarregat pel Consell Polític. 805 

g) Vetllar per la equitat de gènere dins l’organització i l’eliminació d’actituds 806 

sexistes. 807 

h) Quan se celebri una Assemblea o un Consell Polític, la Comissió de 808 

Garanties i Arbitratge podrà actuar d’ofici en cas que, durant la reunió, es 809 

vulnerin els drets i deures de la militància 810 

 811 

2) Constitució i composició 812 

 813 

El nombre de persones que han de constituir aquest òrgan és de cinc persones 814 

militants en paritat elegides per vot secret a l’Assemblea General, i es 815 

renovaran quan ho faci la Comissió Executiva. La forma d’elecció quedarà 816 

recollida al Reglament Intern de l’Assemblea i/o a la Ponència d’Organització. 817 

 818 

Per tal de garantir la independència dels membres elegits, no poden ser 819 

membre de cap dels òrgans de direcció o vincle laboral amb l’organització MÉS 820 

per Mallorca. 821 

 822 

3) Presa de decisions 823 
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 824 

En el funcionament normal, una vegada tractats i debatuts els temes, cal 825 

maldar perquè els acords s’aprovin per consens o assentiment. Si això no fos 826 

possible, es votaria a mà alçada i s’aprovaria per majoria qualificada. 827 

 828 

4) Periodicitat 829 

 830 

Totes les vegades que siguin necessàries per poder complir les funcions que té 831 

previstes. 832 

 833 

TÍTOL IV. REGULACIÓ INTERNA 834 

CAPÍTOL I. CODI ÈTIC I CODI DE CONDUCTA 835 

 836 

Art. 27.- DEL CODI ÈTIC 837 

 838 

L’Assemblea General és l’encarregada d’aprovar el Codi ètic de MÉS per Mallorca. 839 

 840 

Aquest codi afecta totes les persones, membres de MÉS per Mallorca. 841 

 842 

El Codi ètic marcarà les actuacions i deures dels membres, representants i càrrecs 843 

públics que pugui tenir l’organització. 844 

 845 

Aquestes normes d’actuació han de ser conseqüents amb l’ideari i programa de MÉS 846 

per Mallorca, tot aplicant els valors de dignitat, generositat, sobrietat i altruisme en 847 

l’exercici de l’activitat política i pública. 848 

 849 

Art. 28.- DEL CODI DE CONDUCTA 850 

 851 

D’acord amb la legislació vigent, la Comissió Executiva haurà d’aprovar un Codi de 852 

conducta per tots els càrrecs que representen MÉS per Mallorca a totes les 853 

institucions o òrgans que en depenguin, així com tots els seus treballadors i 854 

treballadores. 855 

 856 

Aquest Codi de Conducta no pot contradir el Codi Ètic aprovat per assemblea i ha de 857 

promoure unes pautes de comportament ètiques. 858 

 859 

La web de MÉS PER MALLORCA preveurà un “Canal Ètic” per tal que s’hi puguin 860 

formular les denúncies oportunes.  861 

 862 

Serà la Comissió Executiva, com a òrgan de govern que dirigirà les investigacions 863 
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internes corresponents per a esclarir la veracitat dels fets de la denúncia.  864 

 865 

La Comissió Executiva podrà delegar en la Comissió de Garanties aquestes tasques. 866 

 867 

S’aplicaran els mateixos terminis prevists en l’apartat de Regim Disciplinari d’aquests 868 

estatuts. 869 

 870 

 871 

CAPÍTOL II. RÈGIM DISCIPLINARI 872 

 873 

ART. 29.- EXPEDIENTS DISCIPLINARIS 874 

 875 

La persona afiliada que incomplís amb els seus deures envers MÉS per Mallorca o que 876 

amb la seva conducta pública o privada atempti contra els principis del partit, serà 877 

objecte del corresponent expedient disciplinari, del que se li donarà audiència. 878 

 879 

Els expedients disciplinaris tenen com a funció l’enjudiciament de conductes de les 880 

persones militants i decidir si són contràries al cos normatiu de MÉS per Mallorca. 881 

 882 

L’expedient disciplinari s’ha d’iniciar per decisió motivada de la Comissió Executiva, 883 

per la petició de la majoria del Consell Polític o per la petició signada d’un 10% de la 884 

militància. 885 

 886 

La Comissió de Garanties i Arbitratge és l’encarregada d’instruir els expedients 887 

disciplinaris. 888 

 889 

La instrucció ha d’escoltar la persona afectada i ha d’acabar amb la presentació d’una 890 

proposta de resolució a la Comissió Executiva, que és l’òrgan encarregat d’acordar les 891 

eventuals sancions. 892 

 893 

La persona afectada ha de presentar la seva defensa en un termini màxim de quinze 894 

dies; la Comissió de Garanties ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies. 895 

 896 

La persona sancionada pot interposar un recurs contra la resolució de la Comissió 897 

Executiva davant la Comissió de Garanties i Arbitratge mitjançant escrit fonamentat. 898 

 899 

La Comissió de Garanties i Arbitratge ha de resoldre el recurs en un termini màxim de 900 

quinze dies, de manera vinculant. 901 

 902 

 903 

 904 
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 905 

 906 

ART. 30.- MESURES CAUTELARS 907 

 908 

La Comissió Executiva pot acordar la suspensió preventiva de la condició de militant i 909 

simpatitzant només si la presumpta infracció du aparellada la sanció de separació 910 

temporal de militància o la d’expulsió. 911 

 912 

La Comissió de Garanties pot aixecar les suspensions preventives de la condició de 913 

militant i/o simpatitzant en el termini màxim de 21 dies. 914 

 915 

En el cas que aquesta suspensió preventiva sigui conseqüència de que la persona 916 

interessada està incursa en un procés penal respecte del qual s’ha dictat acte 917 

resolutori d’obertura del judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció, 918 

aquesta suspensió és automàtica i no es pot aixecar en cap cas. 919 

 920 

L’expedient es tramitarà sota el principi de confidencialitat i se n’assegurarà el ple 921 

coneixement a la persona afectada, tot garantint els seus drets individuals. 922 

 923 

ART. 31: INFRACCIONS 924 

 925 

Constitueixen infraccions els actes o conductes comesos per les persones militants, 926 

per acció o omissió, que siguin contraris al cos normatiu de MÉS per Mallorca. 927 

 928 

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus. 929 

 930 

No s’imposarà cap sanció disciplinària per actes que no estiguin tipificats com a 931 

infraccions en aquest capítol en el moment en què es cometin, ni sense la tramitació 932 

prèvia d’un expedient disciplinari. 933 

 934 

1. Són infraccions lleus: 935 

 936 

a) La desqualificació pública lleu de la gestió de l’exercici dels càrrecs orgànics i 937 

públics de MÉS que violenti les normes del Codi ètic, tot garantint la llibertat 938 

d’expressió. 939 

 940 

b) Les conductes públiques contràries als principis del Codi ètic de MÉS per 941 

Mallorca  no tipificades de manera explícita en cap altra disposició d’aquest capítol. 942 

 943 

c) Perjudicar la imatge del partit fent públics els debats interns en què s’hagi 944 

assistit. 945 
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 946 

d) L’incompliment dels acords adoptats pels òrgans de MÉS per Mallorca en 947 

exercici de les seves funcions. 948 

 949 

e) Qualsevol altre incompliment dels deures de les persones militants previstos 950 

en aquest reglament de funcionament i que no estigui previst expressament en els 951 

articles següents. 952 

 953 

2. Són infraccions greus: 954 

 955 

a) Haver estat objecte d’una sanció d’advertència en dues ocasions anteriors al 956 

moment de cometre una tercera infracció lleu. 957 

 958 

b) Emprendre actuacions de caràcter intern contràries a la normativa del partit, 959 

de les quals en resulti desprestigiat. 960 

 961 

c) L’incompliment, en l’exercici de la seva funció com a càrrec públic, dels acords 962 

adoptats pels òrgans de MÉS, sense perjudici de la seva autonomia en el 963 

desenvolupament de les funcions inherents als seus càrrecs, i el marc jurídic de les 964 

institucions de les quals formen part. 965 

 966 

d) Que un membre de la Comissió Executiva incompleixi de forma reiterada el 967 

reglament i els estatuts de MÉS. 968 

 969 

e) La desqualificació pública greu de la gestió dels càrrecs orgànics i públics de 970 

MÉS que contrariï el Codi ètic, s’entén també totes les xarxes socials i missatges on hi 971 

hagi més de dues persones en contacte, tot garantint la llibertat d’expressió. 972 

 973 

f) Desprestigiar MÉS amb la seva actuació pública, tant expressant opinions 974 

contràries a la ideologia del partit com censurant explícitament la línia política bàsica 975 

adoptada en el congrés, o duent a terme qualsevol acció de la qual en resulti el 976 

desprestigi de MÉS, garantint, tanmateix, la llibertat d’expressió. 977 

 978 

g) Donar suport públicament a una altra organització política sense el 979 

consentiment de la Comissió Executiva. 980 

 981 

h) Formar part de les llistes electorals d’altres formacions polítiques sense 982 

l’autorització de la Comissió Executiva, en els casos en els quals ni el partit ni una llista 983 

associada concorrin en la mateixa circumscripció electoral. 984 

 985 

3. Són infraccions molt greus: 986 
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 987 

a) Haver estat sancionat dues vegades amb la separació temporal del partit quan 988 

es cometi una nova infracció greu. 989 

 990 

b) La utilització de recursos econòmics o financers de MÉS per Mallorca  amb 991 

finalitats impròpies. 992 

 993 

c) El fet que una persona militant amb un càrrec públic, escollida en llistes de MÉS 994 

o designada per l’organització, desprestigiï el partit amb la seva actuació 995 

pública, en l’exercici o no del seu càrrec, garantint, tanmateix, la llibertat 996 

d’expressió. 997 

 998 

d) La no renúncia a qualsevol càrrec públic per a l’exercici del qual la persona hagi 999 

estat elegida o designada en representació de MÉS per Mallorca, quan així ho 1000 

exigeixin els òrgans del partit i així ho ratifiqui la Comissió Executiva. 1001 

 1002 

e) El fet que una persona militant hagi estat condemnada per algun delicte 1003 

relacionat amb la corrupció o actuació delictiva relacionada amb l’exercici d’un 1004 

càrrec públic. 1005 

 1006 

f) L’incompliment del Codi de Conducta 1007 

 1008 

g) La contribució per tal d’impedir o dificultar el descobriment d’accions delictives 1009 

o comportaments que poguessin ser constitutius d’il·lícit penal. 1010 

 1011 

h) No posar en coneixement de l’organització (comissió executiva i/o comissió de 1012 

garanties) les conductes o actuacions que poguessin ser constitutives de 1013 

delicte, il·lícit penal, o contràries al Codi de Conducta. 1014 

 1015 

ART. 32.- SANCIONS 1016 

 1017 

Els actes constitutius d’infracció han de ser sancionats d’acord amb els criteris 1018 

següents: 1019 

 1020 

a) Les infraccions lleus, amb una advertència. 1021 

b) Les infraccions greus, amb la separació temporal del partit per un període no 1022 

superior a dos anys. 1023 

c) Les infraccions molt greus, amb l’expulsió del partit. 1024 

 1025 

Les sancions s’han d'imposar tenint en compte la gravetat dels fets, la reiteració i la 1026 

transcendència interna i externa del partit. 1027 
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 1028 

La Comissió Executiva és l’encarregada de la resolució dels conflictes interns, amb 1029 

criteris de proporcionalitat i sota informe no vinculant de la Comissió de Garanties, 1030 

en primera instància, i vinculant en segona, previ debat al Consell Polític. 1031 

 1032 

TÍTOL  V. DEL RÈGIM ECONÒMIC i FINANCER, PATRIMONIAL, DOCUMENTAL I DE 1033 

COMPTABILITAT. 1034 

 1035 

CAPITOL I. DEL RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL 1036 

 1037 

 1038 

ART. 33.-  EL PATRIMONI FUNDACIONAL 1039 

MÉS per Mallorca no disposa de patrimoni fundacional 1040 

 1041 

ART. 34.- ELS RECURSOS ECONÒMICS DE MÉS 1042 

 El finançament de MÉS per Mallorca ha d’estar marcat pels principis de suficiència, 1043 

austeritat, transparència i solidaritat. I provindran de: 1044 

a) les quotes de les persones militants establertes per l’òrgan corresponent i 1045 

pagades de forma individual. 1046 

b) Les aportacions voluntàries dels seus càrrecs públics a compte dels seus 1047 

ingressos  com a representants en les institucions ratificades per l’Executiva. 1048 

c) Les donacions d’origen legal realitzades al seu favor. 1049 

d) Els ingressos provinents de les seves campanyes i activitats. 1050 

e) Els crèdits que concertin. 1051 

f) El rendiment del seu patrimoni, si el tingués. 1052 

g) Les herències o llegats que rebi. 1053 

h) Les subvencions públiques que per a despeses electorals i despeses de 1054 

funcionament ordinari s’estableixin d’acord amb la normativa electoral i de 1055 

finançament de partits vigent, així com d’acord amb els termes establers per les 1056 

lleis autonòmiques, grup parlamentari, grup de consellers o grups de 1057 

representants locals dels òrgans de l’administració local que els puguin 1058 

correspondre. 1059 

i) Les aportacions dels partits associats que puguin derivar dels possibles acords 1060 

d’adhesió o associació. 1061 

j) Qualsevol altre que se li pugui atribuir, d’acord amb la normativa vigent 1062 

 1063 

ART. 35.- DESPESES  1064 

 1065 

MÉS per Mallorca cobrirà principalment les despeses següents: 1066 

 1067 

a. Despeses ordinàries: MÉS per Mallorca assumirà les despeses ordinàries o 1068 
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d’explotació del funcionament de la mateixa organització, d’acord amb el pressupost 1069 

elaborat i aprovat cada any per l’Assemblea. 1070 

 1071 

b. Despeses financeres: MÉS es farà càrrec de les despeses financeres de la 1072 

mateixa organització. 1073 

 1074 

Art. 36.- COMPETÈNCIES ECONÒMIQUES I FINANCERES 1075 

 1076 

MÉS per Mallorca podrà adquirir, administrar i alienar els béns i drets que considerin 1077 

necessaris per acomplir la seva finalitat. L’adquisició de béns immobles haurà de 1078 

comptar amb l’aprovació de la Comissió Executiva.  1079 

 1080 

 1081 

CAPITOL II.   D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT. 1082 

 1083 

 1084 

ART. 37.- DE LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA FINANCERA 1085 

 1086 

Cada any es presentarà a l’Assemblea, per a la seva aprovació, un pressupost anual 1087 

que recollirà la previsió d’ingressos i despeses de MÉS per Mallorca. D’igual manera, 1088 

es retrà comptes de forma anual de l’execució del pressupost anterior. 1089 

 1090 

Tant el pressupost aprovat per a l’exercici en curs com el pressupost executat de 1091 

l’exercici anterior estaran disponibles a la plana web de MÉS per Mallorca. 1092 

 1093 

Les quotes ordinàries de les persones militants les fixa la Comissió Executiva i són 1094 

ratificades per l’Assemblea. 1095 

 1096 

ART. 38.- RÈGIM COMPTABLE 1097 

 1098 

a) L’exercici econòmic de MÉS per Mallorca és de caràcter anual i es tanca a 31 de 1099 

desembre de cada any. 1100 

b) MÉS per Mallorca ha de dur una comptabilitat que permeti conèixer la imatge 1101 

fidel de l’activitat desenvolupada en l’exercici econòmic del seu patrimoni i la 1102 

situació financera. 1103 

 1104 

b) Els llibres de comptabilitat inclouen el llibre diari, el llibre d’inventaris i el de 1105 

balanços. 1106 

 1107 

c) La comptabilitat s’ha de dur d’acord amb la normativa que hi sigui 1108 

d’aplicació i, en especial, d’acord amb el Pla de comptabilitat adaptat a 1109 
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formacions polítiques, aprovat pel Tribunal de Comptes. 1110 

 1111 

d) Els comptes anuals estan integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys 1112 

i la memòria. 1113 

 1114 

e) MÉS per Mallorca consolida els estats comptables de l’organització, entesos 1115 

com l’agregació de la comptabilitat de les seves unitats organitzatives, amb 1116 

independència del grau d’autonomia funcional establert. 1117 

 1118 

ART. 39.- PRESSUPOST 1119 

 1120 

La Secretaria de Finances elabora el pressupost anual, la liquidació de 1121 

l’exercici i els comptes anuals i els presenta a la Comissió Executiva per tal 1122 

de rebre’n el vistiplau. 1123 

 1124 

Una vegada rebut el vistiplau, el pressupost anual ha de ser aprovat a 1125 

l’Assemblea abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici 1126 

pressupostari i la liquidació de l’exercici anterior i els comptes anuals abans 1127 

del 30 de juny. 1128 

 1129 

Davant la convocatòria d’un procés electoral, la persona titular de la 1130 

secretaria de finances ha d’elaborar un pressupost extraordinari que 1131 

inclogui les previsions d’ingressos i despeses necessaris per concórrer als 1132 

comicis, sempre respectant els límits de despesa electoral legalment 1133 

acordats, i l’ha de presentar a la Comissió Executiva perquè l’aprovi. 1134 

 1135 

 1136 

ART. 40.- EL RÈGIM DOCUMENTAL   1137 

 1138 

Al marge dels llibres de comptabilitat citats, l’Executiva tindrà en el domicili social la 1139 

següent documentació: 1140 

 1141 

a) Llibre d’Afiliació. 1142 

b) Llibre d’actes de l'Executiva. 1143 

c) Llibre d’actes de la Permanent 1144 

d) Llibre d’actes de l’Assemblea. 1145 

 1146 

Així mateix, les dades de les persones vinculades a MÉS formen part d’un fitxer 1147 

informàtic gestionat per la Secretaria d’Organització, respectant les lleis de protecció 1148 

de dades. 1149 

 1150 
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Les actes de les assemblees de MÉS formen part d’un arxiu gestionat per la Secretaria 1151 

d’Organització. Les ponències estratègiques i d’organització, així com l’organigrama i 1152 

els reglaments, hauran d’estar disponibles a la pàgina web 1153 

 1154 

 1155 

TÍTOL  VI.  DE LA REFORMA DELS ESTATUTS. 1156 

 1157 

ART. 41.- REFORMA DELS ESTATUTS 1158 

 1159 

La modificació dels Estatuts serà competència de l’Assemblea, amb el vot favorable 1160 

de 2/3 de les persones presents amb dret a vot. 1161 

 1162 

La modificació d’aspectes tècnics d’adaptació d’aquests estatuts a la normativa, a 1163 

requeriment del departament corresponent del Ministeri de l’Interior, podrà ser 1164 

efectuat per la Comissió Executiva. Les qüestions tècniques hauran de ser aprovades 1165 

per la unanimitat de l’executiva. Si no fos així, la modificació hauria de ser aprovada 1166 

per assemblea d’acord amb allò que disposa el punt anterior.   1167 

 1168 

Tots els òrgans prevists a aquests estatuts podran elaborar uns reglaments de 1169 

funcionament propis, sempre i quan, no contradiguin allò establert en el present 1170 

document. 1171 

 1172 

TÍTOL  VII.  DE LA FUSIÓ I DE LA DISSOLUCIÓ. 1173 

 1174 

Art. 42.- DISSOLUCIÓ 1175 

 1176 

La fusió o la dissolució de l’organització només es podrà acordar en Assemblea 1177 

Extraordinària convocada a aquest únic efecte i haurà de comptar amb el vot favorable 1178 

de 2/3 parts de l’Assemblea General. 1179 

 1180 

En cas de dissolució aquesta Assemblea decidirà també el destí del patrimoni 1181 

romanent, el qual en qualsevol cas i sempre que sigui romanent positiu, serà destinat 1182 

a associacions sense ànim de lucre, entitats o iniciatives de caràcter cultural, 1183 

ecologista, social, pacifista o solidari.  1184 

 1185 

La Comissió Executiva designarà una Comissió Liquidadora, a proposta de la Comissió 1186 

Executiva, que adoptarà les decisions oportunes per a la liquidació de béns i drets. 1187 

 1188 

 1189 

 1190 

 1191 
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 1192 

TÍTOL VIII. DISPOSICIONS 1193 

 1194 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. FUNDACIÓ. 1195 

 1196 

Podrà crear-se una fundació d’estudis, debats i formació de MÉS per Mallorca. 1197 

 1198 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. 1199 

 1200 

MÉS per Mallorca reconeix MALLORCA NOVA com a organització juvenil de referència, 1201 
així com agent actiu en els processos d’elaboració de la seva estratègica i dels seus 1202 
posicionaments. També podran ser reconegudes les organitzacions juvenils dels partits 1203 
integrants de MÉS per Mallorca 1204 
 1205 
MÉS per Mallorca i MALLORCA NOVA signaran un protocol que definirà els principals 1206 
eixos de la relació mútua, sempre tenint en compte el reconeixement dels principis 1207 
ideològics i polítics comuns. Aquest protocol s’haurà de revisar periòdicament. 1208 

 1209 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 1210 

 1211 

Aquells aspectes que no quedin regulats per aquests estatuts queden a bon criteri de 1212 

l’Assemblea i el Consell Polític, sempre d’acord als principis, estratègies i documents 1213 

orgànics de MÉS. 1214 

 1215 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 1216 

En cas de celebració de Primàries, s’haurà d’aprovar: 1217 

  1218 

o El reglament general de primàries que haurà de contemplar qualsevol 1219 

tipus i modalitat de primàries que es puguin dur a terme, tant a nivell 1220 

general com local. Aquest reglament romandrà vigent fins que una altra 1221 

assemblea el modifiqui. 1222 

o El reglament específic de primàries que concretarà el tipus i modalitat de 1223 

primàries que es convoquin en cada moment i/o per la institució 1224 

corresponent. Aquest reglament deixa de tenir vigència una vegada 1225 

s’acaba el procés electoral. 1226 

 1227 

 1228 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 1229 

 1230 

En el termini d’un any s’hauran d’haver aprovat els corresponents protocols d’adhesió 1231 

dels partits fundadors de MÉS per Mallorca: PSM-ENTESA, IniciativaVerds, Esquerra 1232 

Republicana, Unió Independents d’Artà, Assemblea per Sant Joan, Bloc per Felanitx, 1233 

Independents de Puigpunyent i Galilea, Independents per Can Picafort i Santa 1234 
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Margalida i d’Independents de Sencelles i Biniali. Mentrestant, es presumeix la 1235 

condició d’aquests partits com a partits associats a MÉS per Mallorca de manera que 1236 

les persones militants d’aquests (en l’àmbit de Mallorca) tenen reconeguts tots els 1237 

drets i obligacions que es descriuen a aquests Estatuts. 1238 

 1239 

En el cas dels partits d’àmbit local, mitjançant petició motivada,  aquest termini podrà 1240 

ser prorrogat per un any més. 1241 

 1242 

DISPOSICIÓ FINAL. 1243 

 1244 

Els presents estatuts seran vigents a partir de la seva aprovació. 1245 

 1246 

 1247 

 1248 


