Ponència
d’ organització
Després de més de dos anys de camí de MÉS per Mallorca, un temps en el qual hem consolidat
un projecte polític progressista, sobiranista i ecologista que va aconseguir un resultat històric
a les darreres eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2015, hem de continuar enfortint el nostre projecte. Així, a l’Assemblea que celebrem el mes d’abril de 2016, s’elegirà una
nova executiva que tindrà la missió de dirigir partit els propers dos anys, tal i com estableixen
els nostres estatuts, així com de desplegar l’estratègia que decidim entre totes i tots per seguir fent possible el canvi.
L’actual executiva, conscient de les deficiències i limitacions de l’actual organització, vol
fer una proposta prèvia al debat de l’assemblea d’abril, sobre la manera en què ens hem
d’organitzar i sobretot, de com s’han d’estructurar els òrgans de direcció de MÉS, que es dividirien en dos nivells: una Executiva formada per 15 membres i encarregada del funcionament
ordinari del partit i un Consell Polític, encarregat de les deliberacions polítiques, ideològiques i estratègiques del partit.

Executiva
Composició
Estarà formada per 15 membres:
• 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).
Funcions
Els secretariats amb les tasques mínimes que han de desenvolupar els membres de l’executiva
són els 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
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Competències
Dur el dia a dia tècnic de la coalició: organització, finances, comunicació, estratègia electoral,
estratègia territorial...
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 d’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, així
com convocar l’Assemblea General.
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.

Consell Polític
Els membres de l’executiva seran membres del Consell Polític però amb veu i vot.
Composició
Amb veu i vot:
• 15 membres electes de l’executiva
• 16 membres electes en assemblea, 8 homes i 8 dones
Amb veu i sense vot:
• 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 MES que no tengui cap membre elegit al
Consell Polític
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.
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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 o assemblees informatives obertes a tots els membres de la coalició.
Periodicitat de les reunions
Mensual
Reglament de votació per a l’elecció dels membres
1.
2.
3.
4.

Es votarà en tres temps.
Es vota l’executiva el bloc de l’equip tancat de l’executiva.
Es voten els membres del Consell Polític.
Es vota la Comissió de Garanties i Arbitratge

1. Elecció de l’executiva i la coordinació de MÉS
a) Votació d’equips
Aquelles persones que desitgin presentar-se a la coordinació de MÉS, hauran de presentar
un equip composat de 7 persones en total: les dues persones coportaveus i 5 persones més
respectant la paritat de gènere.
Cadascú podrà votar únicament a un equip de la seva preferència. S’escull l’equip de persones
que correspongui. En cas que hi hagi dues candidatures, la més votada de les dues guanya. En
cas d’haver-hi més de dues candidatures, el recompte es farà mitjançant el sistema electoral
de segona volta instantània.
b) Votació de la resta de membres
S’han d’elegir, a més, 8 altres persones que conformaran, juntament amb l’equip que obtingui més vots, l’executiva de MÉS.
Aquestes 8 persones hauran de ser, 4 dones i 4 homes, respectant la paritat.
A la papereta es marquen com a màxim 2 homes i 2 dones amb una X (d’un total de 4 i 4).
A la llista d’elegibles hi podrà haver persones que figurin també a dins un equip. En el cas
de ser elegits dintre d’un equip, no es tindran en compte de cara a l’elecció dels 8 membres
restants.
2. Votació dels membres del Consell Polític:
A la papereta es marquen com a màxim 4 homes i 4 dones amb una X (d’un total de 16 membres). A la llista d’elegibles hi podràn figurar persones que s’han presentat igualment per
formar part de l’executiva. En el cas d’haver resultat escollides no comptabilitzaran per a la
votació del Consell Polític.
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