Normes de funcionament
MÉS per Mallorca
Introducció
1.- MÉS per Mallorca, en el marc i la perspectiva del document de Crida aprovat a l’assemblea
de dia 3 de febrer de 2013, es dóna les següents normes de funcionament, per aprofundir la
democràcia interna i obrir el projecte a la societat i a la participació.
2.- Des del respecte a la personalitat de les formacions polítiques fundadores de la coalició
i al marge de decisió que es reserven, apostam per un projecte unitari en la diversitat, amb
vocació de majories socials, que pretén la implicació i la màxima participació de persones i
col·lectius compromesos en l’àmbit social, econòmic, cultural, ecologista i nacional.
3.- MÉS per Mallorca assumeix el ferm compromís de ser present en les mobilitzacions populars i en l’organització a peu de carrer, i de dur les inquietuds socials a les institucions
polítiques.

Títol I. Imatge, logo i abast territorial
4.- Imatge i logo

5.- L’abast territorial de la coalició és Mallorca, sense perjudici de la seva voluntat d’intervenir
en el conjunt de la política d’Illes Balears.
En aquest sentit, procurarà sumar esforços amb forces polítiques similars de la resta d’illes
a fi de de coincidir en un mateix grup parlamentari, respectant les aliances i federacions dels
partits integrants.
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Així mateix, MÉS per Mallorca procurarà confluir en les circumscripcions electorals suprainsulars, de manera especial a les eleccions generals, i participar en accions a nivell de Països
Catalans.
MÉS per Mallorca impulsarà el treball i la implantació conjunta a nivell local.

Títol II. Democràcia interna i participació oberta
6.- MÉS per Mallorca promourà la més àmplia democràcia interna, en processos de decisió des de la base, fomentant la participació i l’apoderament de la militància, i convidant a
la participació oberta en els debats i les decisions polítiques, garantint que els acords bàsics siguin debatuts i decidits de baix a dalt, tot partint del principi de subsidiarietat i de
l’autonomia local.
7.- MÉS per Mallorca tractarà com una riquesa la llibertat d’expressió i de pensament en el si
de l’organització i, en els marges i conseqüències que marqui, també en l’exercici del treball
institucional.
8.- MÉS per Mallorca promourà espais de trobada i treball oberts a la ciutadania i informarà i
recaptarà opinions del conjunt de ciutadanes i ciutadans, participant en les xarxes i els moviments socials.
9.- Així mateix, promourà mecanismes de democràcia directa i la màxima participació de la
ciutadania en la presa de decisions, tant per adoptar la posició de la coalició, com en el debat
i decisió finals.
10.- MÉS per Mallorca mantindrà un llistat de persones properes al seu ideari, que hagin
autoritzat expressament l’ús de les seves dades personals, a fi d’informar-les de les seves
iniciatives i convidar-les a la participació en campanyes i actuacions de la coalició, així com
en els debats socials per decidir la posició pública.

Títol III. Dels afiliats i simpatitzants de MÉS per Mallorca
11.- La militància de MÉS per Mallorca està formada pels afiliats i simpatitzants dels partits
polítics que composen la coalició i els afiliats i simpatitzants que sol·licitin l’ingrés directament a MÉS per Mallorca.
12.- Els afiliats i els simpatitzants tenen dret a:
a) Rebre la documentació política general de la coalició MÉS per Mallorca així com informació
adequada sobre l’estructura organitzativa, representació institucional, normes de funcionament i fórmules de participació i treball a l’organització.
b) Rebre informació suficient sobre els posicionaments de la coalició, demanar-ne explicacions, i expressar-ne el seu parer.
c) Participar en totes les activitats i en la presa de decisions polítiques claus de la coalició,
amb les precisions dels distints nivells d’adhesió d’acord amb l’establert en el present document i les normes que el despleguin.
13.- Els militants de MÉS per Mallorca compliran els principis, normes i acords vigents a la
coalició, contribuiran als seus objectius polítics i respectaran els militants i partits que composen la coalició.
14.- Els sol·licitants de militància directa aportaran les dades personals amb l’expressa autorització de poder ser inclosos en una base de dades als efectes previstos en aquestes normes i
en compliment de la llei de protecció de dades personals. Els militants dels partitsintegrants,
les aportaran al partit corresponent.

La compatibilitat de militància amb d’altres partits polítics haurà de ser autoritzada amb
caràcter general per l’executiva, amb excepció de la dels partits polítics integrants de la coalició.
15. La condició de militant s’adquireix a partir de la sol·licitud. La condició d’afiliat requerirà,
a més, el pagament de la quota establerta o l’acord d’exempció.
Els afiliats que no paguin la seva quota seran advertits del seu pas a la condició de simpatitzants. Una vegada advertits i no havent procedit al pagament de dues quotes consecutives, o
no havent obtingut l’exempció, esdevindran simpatitzants. Cap afiliat perdrà la seva condició en motiu de la seva situació econòmica.
16.- Els drets i deures específics dels afiliats són:
El dret a sufragi actiu i passiu per a qualsevol òrgan de MÉS per Mallorca
Promoure mocions de censura o la remoció dels òrgans de direcció d’acord amb procediment
establert reglamentàriament.
Abonar la quota, que determinarà l’executiva, sense perjudici que, en cap cas, es perdrà la
condició d’afiliat per causa de la seva situació econòmica.
Aprovar el pressupost de la coalició o de les campanyes electorals i les seves liquidacions.
17.- El Reglament de l’assemblea podrà preveure que les persones no afiliades puguin participar en l’elecció de persones, tant pels càrrecs interns com per a les llistes electorals que
s’hagin d’elegir en aquella assemblea, abonant una quantia que fixarà el propi reglament.
18.- La condició de militant de MÉS per Mallorca es perdrà per renúncia voluntària expressada de manera inequívoca, per escrit, o per expulsió d’acord amb el procediment i garanties
previst en aquest document i les normes que el despleguin.
Per als militants que ho siguin pel fet de formar part dels partits integrants, s’estarà a la situació que mantinguin en cada moment en el seu partit.
Es crearà un cens de MÉS per Mallorca d’acord amb la legislació vigent relativa a la protecció
de dades.

Títol IV. Òrgans i espais de debat i decisió
L’Assemblea General
19.- L’Assemblea General de MÉS per Mallorca és el seu principal òrgan de decisió política.
L’Assemblea General està composta per totes les persones militants de MÉS per Mallorca.
20.- A l’Assemblea General li corresponen en exclusiva les competències següents:
a. Aprovar i actualitzar els principis o bases polítiques en què es fonamenta la coalició, així
com establir l’estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les polítiques
que seguirà la coalició.
b. Aprovar les normes de funcionament i la normativa de desplegament que hagi de regir la
coalició MÉS per Mallorca.
c. Aprovar la incorporació de nous partits, federacions o coalicions a MÉS per Mallorca.
d. Aprovar les candidatures electorals supramunicipals, prioritzant procediments oberts i
participatius, com ara les primàries.
e. Debatre i aprovar els programes electorals.
f. Aprovar els possibles acords d’àmbit supramunicipal de la coalició amb qualsevol altra força política, inclosos eventuals acords de govern.
g. Impulsar la creació o millora dels òrgans, sistemes, mètodes, etc... que contribueixin a
perfeccionar el funcionament de la coalició.
h. Triar els membres de la Comissió de Garanties, la Comissió Executiva i el Consell Polític,
que inclourà la persona que exerceixi la coordinació així com aquella que exerceixin els coportaveus.

3

21.- L’Assemblea General es dotarà d’una Mesa. Aquesta Mesa actuarà de forma col·legiada,
amb una Presidència, dues vice-presidències i una secretaria, i serà elegida per la pròpia Assemblea General, respectant la igualtat de gènere.
22.- Les funcions de la Mesa de l’Assemblea General són ordenar i moderar els debats de
l’Assemblea General, i actuar com a òrgan arbitral de les reunions per tal de garantir la democràcia interna així com el respecte a la pluralitat. La secretaria aixecarà acta de les reunions de l’Assemblea General i donarà fe dels acords adoptats.
23.- L’Assemblea General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria simple, a excepció dels canvis en els acords de coalició, assumptes econòmics, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, acords amb altres forces polítiques, o campanyes polítiques,
casos en els quals es requerirà l’aprovació per majoria absoluta.
24.- L’Assemblea General es reunirà de forma ordinària una vegada a l’any i, de forma extraordinària, totes les vegades que la convoqui la Comissió Executiva, o quan ho sol·liciti el
10% dels membres de l’Assemblea General mitjançant petició escrita a la Comissió Executiva
que inclourà l’ordre del dia.
La Comissió Executiva i el Consell Polític
25.- Els membres de la comissió executiva i del Consell Polític seran triats per a períodes de
2 anys, amb possibilitat de reelecció en posteriors assemblees.
26.- La composició tant de la Comissió Executiva com del Consell Polític haurà de ser paritària, amb una representació mínima del 40% per cada sexe.
La Comissió Executiva
27.- La Comissió Executiva és el principal òrgan executiu de MÉS per Mallorca, i li correspon
dur el dia a dia tècnic de la coalició, que inclou les següents competències:
1. La representació legal de la coalició en els àmbits polítics, jurídics i econòmics-financers.
2. Executar les propostes o els acords aprovats a l’Assemblea general.
3. Des del respecte a les directrius assenyalades per l’Assemblea General, correspon a
l’Executiva dur a terme les estratègies, les prioritats i les línies polítiques concretes que seguirà la coalició en cada tema i a cada moment, dissenyades pel Consell Polític.
4. La Comissió Executiva impulsarà l’elaboració del programa electoral per procediments
oberts i participatius, amb la implicació dels grups de treball sectorials, i remetrà el resultat
d’aquest procés a l’Assemblea General per a la seva aprovació.
5. La Comissió Executiva desenvoluparà l’organització de la coalició a tots els nivells i àmbits
convenients. Així mateix, podrà impulsar tots els òrgans de coordinació que consideri, així
com promoure reunions, assemblees o trobades de càrrecs públics i orgànics, per tal de coordinar i unificar l’actuació política de la coalició en tots els àmbits.
6. La Comissió Executiva és responsable de coordinar i organitzar les tasques administratives
que fan possible el treball diari de la coalició. Per al compliment de les seves responsabilitats
administratives, disposarà del personal alliberat a les institucions o per part dels partits que,
sota la seva direcció i control, hagin de realitzar les citades tasques.
7. La Comissió Executiva, juntament amb el Consell Polític té la facultat de convocar i organitzar reunions o assemblees informatives obertes a tots els membres de la coalició.
8. Correspon a la Comissió Executiva elaborar anualment els balanços i pressupostos elaborats d’acord amb les normes que es fixin sobre aquesta matèria, els quals han de ser aprovats
per part del Consell Polític i ratificats per l’Assemblea General.
9. L’Executiva té potestat per convocar l’Assemblea general quan ho estimi necessari
28.- La Comissió Executiva està composada per 15 persones elegides per l’Assemblea General.
•
•
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7 membres que s’escullen en bloc. S’hi inclouen:
2 coportaveus (1 home i 1 dona).

•
•

Els altres cinc membres compliran paritat de 60-40, és a dir 3 d’un sexe i 2 de l’altre.
D’entre aquests 5 membres, hi haurà d’haver un secretari d’organització i un secretari de
finances, com a mínim.
8 membres escollits en votació personalitzada (4 dones i 4 homes).

29.- Els secretariats amb les tasques mínimes que han de desenvolupar els membres de
l’executiva són les següents:
• Organització
• Finances
• Comunicació
• Implantació territorial
• Acció política amb les institucions
• Responsable de Sectorials
• Responsable de formació
• Responsable d’acció electoral
• Responsable de relacions polítiques
• Responsable de relacions amb els moviments socials
30.- La Comissió Executiva té la responsabilitat de la planificació, coordinació i elaboració
política diària. Informarà de les seves decisions al Consell Polític, que serà l’encarregat si
s’escau de ratificar-les o esmenar-les.
31.- El principi que regeix els acords de la Comissió Executiva és el consens. En els casos excepcionals en què no sigui possible, els acords s’adoptaran:
a) Per majoria qualificada de 2/3 dels membres presents amb dret a vot, per a resoldre canvis
en les condicions que conformen els acords de la coalició, designació de càrrecs i representacions, contractació de personal, aprovació de pressupostos, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, qüestions econòmiques, iniciatives polítiques o institucionals de
calat, representació externa de la coalició, conformació d’acords amb altres forces polítiques
o campanyes polítiques.
b) Per majoria dels membres presents en la resta de casos.
32.- La Comissió Executiva es reunirà almenys un cop al mes.
El Consell Polític
33.- Els membres de l’executiva seran membres del Consell Polític amb veu i vot.
Composició
34.- Amb veu i vot:
• 15 membres electes de l’executiva
• 16 membres electes en assemblea, 8 homes i 8 dones
35.- En cas de que no foren membres del Consell Polític, també en formen part, amb veu i
sense vot, les següents persones:
• 2 representants del Grup parlamentari
• 2 representants del Consell de Govern de la CAIB
• 2 representants dels Consells del Consell de Mallorca
• 1 representant de cadascun dels espais de treball sectorial que no té perquè ser sempre el
mateix
• 1 representant dels joves de MÉS
• 2 representants de Palma
• 3 representants de la resta de municipis de més de 20.000 habitants
• 3 representants de la resta de municipis, escollits per l’Assemblea de batles i batlesses i
regidors i regidores de MÉS
• 1 representant de cada Fundació (Fundació Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró)
• 1 representant de cada partit polític membre de MÉS que no tengui cap membre elegit al
Consell Polític
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Competències
1. Proposar a l’Assemblea general, en funció de les seves competències, el debat o resolució
de tots aquells temes que afecten al desenvolupament i gestió de la Coalició.
2. Desenvolupar les propostes o els acords encomanats per l’Assemblea general.
3. Des del respecte a les directrius assenyalades per l’Assemblea General, correspon al Consell Polític dissenyar les estratègies, les prioritats i les línies polítiques concretes que seguirà la coalició en cada tema i a cada moment.
4. El Consell Polític, juntament amb l’executiva tenen la facultat de convocar i organitzar
reunions assemblees informatives obertes a tots els membres de la coalició.
5. El Consell Polític te potestat per convocar l’Assemblea general quan ho estimi necessari
36.- El principi que regeix els acords del Consell Polític és el consens. En els casos excepcionals en què no sigui possible, els acords s’adoptaran.
a) Per majoria qualificada de 2/3 dels membres presents amb dret a vot, per a resoldre canvis
en les condicions que conformen els acords de la coalició, designació de càrrecs i representacions, contractació de personal, aprovació de pressupostos, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, qüestions econòmiques, iniciatives polítiques o institucionals de
calat, representació externa de la coalició, conformació d’acords amb altres forces polítiques
o campanyes polítiques.
b) Per majoria dels membres presents en la resta de casos.
Periodicitat de les reunions
37.- Mensual
Les persones coportaveus
38.- L’Assemblea General triarà dues persones encarregades de coordinar l’activitat política
general de MÉS per Mallorca, que actuaràn com a Coportaveus.
39.- Les persones que portin la Coportaveuia ostenten la representació legal de MÉS per Mallorca, la qual cosa els atorga la potestat, entre d’altres, de subscriure, en nom de la coalició:
l’atorgament i revocació de poders de tots tipus; documents públics o privats relacionats amb
pactes o coalicions entre MÉS per Mallorca i altres formacions polítiques; la subscripció de
pactes de govern a qualsevol àmbit institucional on hi participi MÉS per Mallorca així com els
nomenaments de representants o qualsevol altre tipus de documentació remesa a les juntes
electorals o a l’administració electoral competent a cada convocatòria.
Cas que sigui necessari atorgar poders en escriptura pública, la Comissió Executiva adoptarà
els acords escaients per designar a les persones que exerceixin la coordinació general com a
representant legal de l’entitat.
40.- Els coportaveus representen a la coalició, simbolitzen l’opinió de la coalició i traslladen
els acords polítics i institucionals de la coalició al conjunt de la societat i als interlocutors
socials i polítics.
Assemblees locals
41.- MÉS per Mallorca s’articula a nivell local a través d’assemblees locals, en coherència
amb la seva defensa del municipalisme i de la democràcia participativa i de proximitat.
42.- Amb l’objectiu que existeixin assemblees locals actives de MÉS per Mallorca arreu de
l’illa, s’impulsarà la creació d’aquestes assemblees locals a partir de les agrupacions o assemblees locals dels partits membres de la coalició, juntament amb les persones afiliadesi
simpatitzants de MÉS per Mallorca a nivell local, sempre buscant l’ampliació del projecte a
les persones d’aquella localitat que estiguin interessades en participar-hi.
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43.- Aquestes assemblees locals tenen caràcter obert, per tal de fomentar la participació i la
implicació política de la ciutadania. Per tant, crearan i potenciaran instruments de participació ciutadana, i promouran el treball col·laboratiu amb el teixit social del municipi.
44.- Una assemblea local de MÉS per Mallorca haurà de ser reconeguda per la Comissió Executiva per a poder funcionar oficialment com a tal.
45.- Les decisions es prenen prioritàriament per consens. Tot i així, en el cas que calgui prendre decisions a través de votacions, únicament tendran dret de vot els militants de MÉS per
Mallorca (persones afiliades i simpatitzants registrades com a tals), sense perjudici de la regulació que en faci la pròpia assemblea.
46.- Les assemblees locals escolliran una o dues persones portaveus en paritat de gènere.
També es podran escollir una permanent o òrgan similar que s’encarregarà de portar endavant el projecte segons les línies marcades per l’assemblea local i pels òrgans insulars de MÉS
per Mallorca.
47.- La permanent mantindrà informada de forma regular a l’assemblea local de la feina desenvolupada o prevista així com de qualsevol altra informació rellevant.
48.- Les assemblees locals es reuniran amb la periodicitat que elles mateixes determinin.
Aquestes assemblees arbitraran vies de participació amb anterioritat a cada plenari així com
per a les decisions que afectin a l’assemblea.
49.- L’executiva es coordinarà amb les assemblees locals i s’establiran mecanismes de treball col·laboratiu entre les distintes assemblees locals.
50.- Si així ho decideixen, les assemblees local podran constituir assemblees comarcals, les
quals s’articularan seguint els mateixos principis esmentats per a les assemblees locals.
51.- Se constituirà l’Assemblea de Batlles, Batllesses, regidors i regidores de MÉS per Mallorca per posar en comú experiències i promoure la defensa del municipalisme. És reunirà de
manera ordinària dues vegades a l’any i de forma extraordinària quan la convoqui l’Executiva
o ho demani un 20% de les assemblees locals de MÉS.
Grups de Treball Sectorials
52.- La proposta política sectorial de MÉS per Mallorca es construeix, principalment, a través
dels grups de treball sectorials.
53.- Aquests grups sectorials estan oberts tant a la militància de MÉS per Mallorca com a
aquelles persones interessades en aportar a l’anàlisi o la proposta de la coalició.
54.- Aquests grups tendran una o vàries persones coordinadores i funcionaran prioritàriament per consens.
55.- Els grups de treball sectorials poden fer propostes programàtiques, proposar mesures
d’acció als equips institucionals, tant al govern com a l’oposició, organitzar activitats informatives, de debat o reivindicatives, o totes aquelles accions que siguin congruents amb la
seva funció i permetin estendre l’activitat política i el missatge de MÉS per Mallorca.
56.- L’executiva i els grups institucionals, es coordinaran amb aquests grups de treball i
prendrà en consideració les seves propostes.
57.- Els grups de treball sectorials han d’establir relacions cooperatives amb entitats i
col·lectius del sector per tal de fomentar el treball en xarxa amb els moviments socials.
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Títol V. Tria de candidats i candidates
58.- En els supòsits i en les condicions que decideixi l’Assemblea, MÉS per Mallorca promourà l’elecció dels seus cap de llista electorals a partir de primàries obertes a tots els ciutadans interessats.
59.- El sistema a utilitzar serà aprovat per l’Assemblea General, garantint la participació dels
militants i preveient l’obertura a tota la societat com a mínim per elegir els caps de llista,
amb els requisits que s’estableixin en la convocatòria del procés, que podrà exigir la identificació de les dades personals i una aportació de campanya.
60.- El procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.
61.- La resta de la llista per al Consell Insular de Mallorca i per al Parlament Balear serà elegida per l’assemblea general d’acord amb la fórmula que hagi aprovat la pròpia Assemblea
General, amb respecte als principis de democràcia, obertura i participació.
En el cas de circumscripcions suprainsulars, l’Assemblea General elegirà les persones que
participin en la candidatura per part de Mallorca.

Títol VI. Institucions i càrrecs públics
62.- Els càrrecs de les candidatures de MÉS per Mallorca formaran part del mateix grup institucional.
63.- En el Parlament de les Illes Balears, formarà grup juntament amb els components de la
Federacions estables o relacions equivalents que conformin els partits integrants de la coalició, sense perjudici dels acords a què es pugui arribar amb altres forces.
64.- Els grups institucionals elegiran els respectius portaveus en paritat de gènere.
65.- Per tal d’afavorir la renovació i la participació en el si de la coalició i d’impedir l’excessiva
acumulació de poder en poques persones, MÉS per Mallorca regularà els principis de limitació
de mandats, de no acumulació de càrrecs i d’incompatibilitats.

Títol VII. Dels partits integrants
66.- Els partits polítics integrants de MÉS s’obliguen a respectar, complir i contribuir a
l’execució dels acords vàlidament adoptats pels òrgans competents de la coalició MÉS per
Mallorca pel que fa a la política mallorquina i els que siguin d’especial transcendència a nivell
d’Illes Balears.
67.- Sense perjudici del punt anterior, els partits polítics de la coalició MÉS per Mallorca
mantenen la independència per a l’acció i pronunciament sobre l’esdevenir polític i social.
Els partits, quan parlen en nom propi, hauran d’explicitar aquest fet, i no contradiran els
acords que puguin prendre els òrgans competents de la coalició. Els partits de la coalició no
representen ni participen de cap òrgan extern en nom o representació de la mateixa.
68.- Els desacords que puguin sorgir entre els partits de la coalició i que afecten a l’actuació
política, es plantejaran en els òrgans de la coalició prèviament a la seva manifestació pública.
La resolució de les discrepàncies haurà de contemplar, en el seu tractament, el respecte als
acords comunament acceptats.
69.- Els partits de la coalició mantenen la seva independència respecte a les relacions polítiques, inclosa la participació en federacions estables, procurant que no suposin una interferència respecte als acords de principis, bases i normes de funcionament de la coalició.
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70.- El partit, federació o coalició política que vulgui incorporar-se a la coalició, adreçarà una
petició motivada, per escrit, a la Comissió Executiva.
71.- La Comissió Executiva valorarà la petició i farà una proposta motivada a l’Assemblea
General, precisant, si escau, les eventuals condicions, procés i calendarització de la incorporació.
72.- La incorporació d’una nova força política s’ha d’aprovar per majoria absoluta dels membres de l’Assemblea general presents en el moment de la votació.
La incorporació d’una nova força política no suposarà, per si mateixa, el canvi o modificació
de nom, sigla o imatge corporativa, sense perjudici que l’executiva pugui autoritzar de manera excepcional adaptacions puntuals a l’àmbit local.
Les escissions produïdes a partits membres de la coalició no suposen la seva incorporació
immediata a la coalició.
73.- Si s’accepta la seva incorporació, la força que vulgui incorporar-se haurà de signar un
document d’adhesió que inclourà, entre d’altres, l’acceptació dels principis, bases i normes
de funcionament de MÉS per Mallorca.
74.- Es cercaran les vies que possibilitin el treball conjunt amb agrupacions d’electors. En
aquest sentit, els membres de les agrupacions d’electors que s’integrin al treball de MÉS per
Mallorca podran participar a les seves activitats, grups de treball, assemblees i altres.
75.- El partit que decideixi abandonar la coalició ho haurà de comunicar per escrit a la Comissió Executiva. Els supòsits d’expulsió es regulen en el títol de resolució de conflictes.
Títol VIII. De les finances
76.- El finançament de MÉS per Mallorca estarà regit pels principis de transparència, solidaritat i suficiència.
77.- La Coalició MÉS per Mallorca es finançarà amb:
a) Les aportacions dels seus afiliats.
b) L’aportació de les persones que ostentin un càrrec públic o de confiança en nom de la Coalició.
c) Les donacions i aportacions voluntàries.
d) Les assignacions institucionals i les subvencions electorals.
e) Les aportacions dels partits integrants de MÉS.
78.- MÉS cobrirà principalment les despeses següents:
a) Despeses ordinàries: MÉS per Mallorca assumirà les despeses ordinàries o d’explotació del
funcionament de la pròpia coalició, d’acord amb el pressupost elaborat i aprovat cada any per
l’Assemblea.
b) Despeses financeres: MÉS per Mallorca es farà càrrec de les despeses financeres de la pròpia coalició.
c) Finançament dels partits membres: MÉS garantirà que la participació dels partits en el
projecte comú no suposi una amenaça a la seva viabilitat econòmica, per tal que el fet de
desplaçar l’acció política principal (i doncs, els ingressos econòmics) dels partits al projecte
comú que representa MÉS no impliqui una lesió de la situació financera d’aquests partits.
79.- De la participació i la transparència financera.
a) Cada any es presentarà a l’Assemblea per a la seva aprovació un pressupost anual que
recollirà la previsió d’ingressos i despeses de MÉS per Mallorca. D’igual manera, es retran
comptes de forma anual de l’execució del pressupost anterior.
b) Tant el pressupost aprovat per a l’exercici en curs com el pressupost executat de l’exercici
anterior estaran disponibles a la plana web de MÉS per Mallorca.
També estaran disponibles a la plana web de MÉS les declaracions de la renda i de patrimoni
dels seus càrrecs públics.
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Títol X. Resolució de Conflictes
Comissió de Garanties i Arbitratge
80.- Es constitueix la Comissió de Garanties i Arbitratge, amb les següents funcions:
a) Vetllar pel compliment lleial de les normes i principis continguts a les presents normes de
funcionament i en tots aquells acords que puguin adoptar-se en el futur.
b) Vigilar pel màxim respecte a la democràcia interna en el si de la coalició MÉS per Mallorca.
c) Defensar els drets i la dignitat de les persones i les organitzacions que composen la coalició.
81.- La Comissió de Garanties i Arbitratge estarà composta per 5 persones elegides, en votació secreta, per l’Assemblea General. Els assembleistes no en podran votar més de 3 i no n’hi
podrà haver més de 3 del mateix sexe.
82.- La pertinença a la Comissió de Garanties i Arbitratge és incompatible amb qualsevol
altre càrrec orgànic o institucional de la coalició MÉS per Mallorca, així com amb qualsevol
vincle laboral o econòmic amb la coalició.
83.- La Comissió de Garanties i Arbitratge, a la seva primera reunió, triarà d’entre els seus
membres a la persona que hagi de dirigir les reunions i moderar els seus debats.
Resolució de conflictes relatiu a les persones
84.- La Comissió executiva podrà suspendre motivadament de militància als sol·licitants en
el moment de prendre coneixement de l’alta. En aquests casos, remetrà l’acord a la Comissió
de Garanties i Arbitratge que, escoltades les parts, elevarà una proposta a l’executiva. L’acord
denegatori de militància, sense perjudici de la seva efectivitat immediata, serà recurrible davant l’assemblea.
85.- Les actuacions que atemptin contra el principis, les normes de la coalició o els drets i
deures dels seus membres, persones o partits, comportaran, d’acord amb la seva gravetat, la
imposició de la corresponent sanció prèvia obertura i instrucció d’un expedient sancionador.
86.- Els expedients sancionadors seran incoats per la Comissió de Garanties i Arbitratge
d’ofici o a instància de part.
87.- Els militants i els òrgans de MÉS podran sol·licitar la intervenció de la Comissió de Garanties i Arbitratge per escrit, de forma degudament motivada i signada.
88.- La Comissió de Garanties i Arbitratge podrà suspendre cautelarment de militància a
qualsevol membre del MÉS quan així ho demani motivadament la Comissió Executiva.
89.- La Comissió de Garanties i Arbitratge tractarà aquestes sol·licituds. Si considera que la
sol·licitud d’obertura d’expedient està mínimament justificada i acompanyada dels elements
de judici pertinents, obrirà la causa; cas contrari l’arxivarà sense més tràmit comunicant-ho
així als denunciants. L’acord d’arxiu serà recurrible davant l’Assemblea.
90.- Instrucció de l’expedient:
1) Si obri expedient, la Comissió de Garanties i Arbitratge elaborarà un primer informe per
escrit, fent esment de les normes i/o dels acords afectats, en un termini de no superior als 15
dies naturals posteriors a la denúncia.
2) L’escrit haurà d’especificar la proposta de sanció que es consideri adient.
3) La Comissió trametrà l’informe a totes les parts interessades i escoltarà els seus arguments.
4) Després del tràmit d’audiència, la Comissió elevarà proposta de sanció o d’arxiu de
l’expedient a la Comissió Executiva.
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91.-. Resolució de la Comissió Executiva
1) Correspon a la Comissió Executiva decidir, de forma motivada, sobre les sancions als militants. Els membres de l’Executiva tendran accés a tot l’expedient abans de la votació. Els
afectats i l’instructor tendran veu abans la presa de la decisió si així ho sol·liciten.
2) Les sancions seran proporcionals a la infracció i poden consistir en: l’advertència, la suspensió temporal de la militància i l’expulsió.
92.- Apel·lació i resolució en segona instància de l’Assemblea General.
Correspon a l’Assemblea General decidir, de forma motivada, sobre les apel·lacions relatives
a sancions als militants. Tots els membres de l’Assemblea, que ho demanin, tendran accés
a tot l’expedient abans de la votació. Els afectats i l’instructor tendran veu a l’Assemblea si
així ho sol·liciten.
93.- El reingrés d’un militant expulsat haurà d’aprovar-se de manera específica per
l’Assemblea General.
94.- Quan la persona sancionada sigui un càrrec públic o ocupi càrrecs de responsabilitat en
l’organització interna del partit, podran acordar-se la revocació dels càrrecs interns i proposar el cessament en les funcions del càrrec públic.
Resolució de conflictes relatius als partits membres de MES per Mallorca
95.- En el cas que un partit membre no respecti els acords de coalició que figuren en aquest
i els altres documents aprovats per l’Assemblea de MÉS per Mallorca, l’Executiva analitzarà
els fets i les mesures a prendre
96.- Quan un partit hagi incomplert greument els acords de la coalició i en perjudiqui greument la dinàmica interna, l’Executiva podrà traslladar a l’Assemblea una proposta d’expulsió,
que haurà de ser acordada per un mínim de 2/3 de les persones amb dret a vot presents.
97.- L’expulsió d’un partit membre comportarà la posada a disposició de la coalició dels càrrecs orgànics o institucionals que ostentin, en nom de la coalició, els membres del partit
expulsat.
98.- L’expulsió del partit tendrà els efectes congruents sobre la militància a MÉS per Mallorca que estigui lligada a aquesta condició, i només en aquests casos. Els afiliats o simpatitzants
dels partits expulsats o que abandonin la coalició poden incorporar-se, a títol individual, a
altres partits membres de la coalició o bé militar directament en la coalició, sense perjudici
dels expedients disciplinaris comuns per a tota l’organització.
99.- Els partits expulsats o que abandonen la coalició perden totes les condicions i drets adquirits en el moment de la seva incorporació. No poden fer servir, sota cap circumstància,
part o tota la imatge corporativa o nominal de la coalició.

Títol XI. La dissolució de la Coalició
100.- La coalició MÉS per Mallorca es dissoldrà o extingirà per decisió de les 4/5 parts de
l’Assemblea General que, amb aquest únic punt a tractar en l’orde del dia.

DISPOSICIONS transitòries i FINALS
101.- Es reconeixen la Fundació Emili Darder i a l’Ateneu Pere Mascaró com a fundacions
vinculades a la coalició.
102.- S’impulsarà la creació de les joventuts de MÉS i es donarà el suport necessari per al
desenvolupament de la seva activitat. En el moment que estigui constituïda, l’organització

11

juvenil de MÉS designarà de forma democràtica d’entre els seus membres una persona per a
què participi a el Consell Polític.
103.-En compliment de la llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s’indica expressament que no s’incorporaran dades als fitxers per a la
gestió i administració de militants i gent propera si no es compta al consentiment exprés
dels afectats i prèvia especificació precisa i exhaustiva de les finalitats del tractament de
les dades. Totes les persones incloses als fitxers poden exercir en tot moment els seus drets
d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició comunicant-ho a MÉS per Mallorca
104.- L’aprovació d’aquestes normes no afectarà els acords polítics i econòmics establerts en
la confecció de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per a les eleccions del 22 de maig de
2011 i de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa-Equo per a les eleccions del 20 de novembre
de 2011, tret d’acord explícit dels signants.
105.- La Comissió Executiva impulsarà un procés per elaborar el reglament de primàries per
a la tria de candidats i candidates a les eleccions al Parlament i al Consell, en compliment
d’allò disposat en el títol V d’aquestes normes de funcionament. Es garantirà la participació
de la militància de MÉS per Mallorca en aquest procés. El reglament haurà de ser aprovat per
l’Assemblea General. El sistema d’elecció dels membres de les llistes electorals al Consell
i al Parlament respondrà als principis de democràcia, obertura i participació, i garantirà la
pluralitat
106.- La Comissió executiva impulsarà un procés per elaborar un document que, per tal
d’afavorir la renovació en el si de la coalició i d’impedir l’excessiva acumulació de poder en
poques persones, regularà els principis de limitació de mandats, de no acumulació de càrrecs
i d’incompatibilitats. Es garantirà la participació de la militància de MÉS per Mallorca en
aquest procés. El document haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.
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