Reglament d’incompatibilitats i límit de mandats
1. Límit de mandats públics
⎯ 8 anys en un mateix càrrec executiu, del Govern de les Illes Balears, al
Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Palma.
⎯ 12 anys en un mateix càrrec representatiu, al Parlament de les Illes Balears,
al Consell de Mallorca, a l’Ajuntament de Palma, al Congrés de Diputats, al
Senat i al Parlament Europeu.
⎯ 16 anys amb sou públic (computaran com a anys amb sou públic l’any en
què s'hagi cobrat de les institucions públiques com a càrrec polític una
quantitat igual o superior al sou mínim interprofessional).
Podrà haver-hi una excepció per als presidents o presidentes del Consell i del
Govern que es presentin a la reelecció just quan duen 16 anys amb sou públic.
En aquest cas podran presentar-se i, si surten reelegits o reelegides, fer una
segona legislatura (fins a 20 anys); si no sortissin reelegits o reelegides,
haurien de dimitir.
Si una persona no ha esgotat el límit de mandats i es manté 4 anys sense
ocupar cap lloc polític remunerat, tornarà a comptar de 0.
Si una persona sí ha esgotat el límit de mandats i es manté 8 anys sense
ocupar cap lloc polític remunerat, tornarà a comptar de 0.
Els càrrecs electes de la coalició han de retre comptes anualment de la seva
tasca davant l’assemblea. Aquesta tendrà la potestat de revocar del seu lloc als
representants polítics amb els quals hagi perdut la confiança.

2. Límit de mandats interns
Les persones coportaveus poden exercir el seu càrrec un màxim de 4 mandats
(8 anys).
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Els membres de l'executiva poden exercir aquest càrrec un màxim de 5
mandats (10 anys). Els anys que s'hi participi com a membre nat no
computaran dins aquest límit.
La resta de càrrecs interns s'assimilaran als membres de l'executiva pel que fa
al límit.
3. Incompatibilitats
No podran cobrar dietes els càrrecs que tinguin dedicació exclusiva com a
membres o alts càrrecs del Govern, Parlament, Consell, Ajuntament de Palma,
Congrés dels Diputats, Senat o Parlament Europeu, i altres càrrecs
institucionals amb sous equivalents o superiors.
No podran assumir alhora un càrrec institucional executiu les dues persones
coportaveus de MÉS per Mallorca.
Cap persona podrà ocupar alhora dos càrrecs públics remunerats a dues
institucions diferents, exceptuant batles, batlesses, regidors o regidores.
Queden exclosos d’aquesta excepció els batles, batlesses, regidors o regidores
de l’equip de govern dels municipis de més de 20.000 habitants.
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