PONÈNCIA D’ORGANITZACIÓ
DEFINITIVA

MÉS per Mallorca va néixer fa un lustre amb la idea de consolidar un projecte polític
progressista, sobiranista, feminista i ecologista de transformació social. Després de les
eleccions de 2015, la nostra formació política s’ha convertit en la força amb més batlies a
Mallorca, entre elles la de la capital, i ha aconseguit uns molt bons resultats a les
eleccions autonòmiques. En canvi, l’objectiu d’aconseguir representació al Congrés dels
Diputats segueix essent un repte no acomplert. Després de més de dos anys governant i
executant els acords pel canvi i el nostre programa electoral a les principals institucions de
Mallorca i al Govern de les Illes Balears, ha arribat el moment de la renovació dels
principals òrgans de coordinació i direcció del partit, que en la propera etapa hauran
d’encarar les importants cites electorals de l’any 2019, una cita clau que haurà de servir
per a consolidar el partit polític i seguir ampliant aquest projecte. Així, a l’Assemblea del
mes de març de 2018 escollim una nova executiva que tendrà la missió de dirigir el 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 de model que
anhelam, al servei de la gent i el medi ambient.
L’actual executiva fa una proposta sobre la manera en què ens hem

d’organitzar i

sobretot, de com s’han d’estructurar els òrgans de coordinació i direcció de MÉS. Aquesta
proposta és fruit de la voluntat de millora i adaptació als nous reptes que la societat ens
planteja. Ens organitzam en tres nivells principals: l'Assemblea, el Consell Polític i la
Comissió Executiva.
Una Executiva que volem eficient i dinàmica, encarregada de tota la gestió del dia a dia,
qualificada, operativa i executora de les decisions preses al Consell Polític i l’Assemblea i
orientada principalment al repte de les eleccions de l’any 2019. La proposta d’executiva
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estarà formada per 14 membres electes i, com a mínim, 4 nats i serà l’encarregada del
funcionament ordinari del partit. El Consell Polític serà l’encarregat de les deliberacions i
decisions polítiques, ideològiques i estratègiques del partit.
Per tal de millorar la comunicació entre el partit i les institucions, es proposa que dins
l’executiva hi hagi membres nats, un per a cada una de les 4 principals institucions:
Govern, Parlament, Consell i Ajuntament de Palma. Aquests membres podran delegar la
seva presència a les reunions d’executiva en una persona de confiança de la seva pròpia
institució, elegida entre els càrrecs electes de cada institució.
Aquest document esmena el Títol IV “Òrgans i espais de debat i decisió” de les “Normes
de funcionament de MÉS per Mallorca” aprovat en la segona Assemblea General.
L’Assemblea General
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.
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, 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 i la Comissió Executiva, que inclourà la
persona que exerceixi la coordinació així com aquella que exerceixi la coportaveuia.
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i. Dissenyar les directrius que desenvolupin l’ideari polític de Més.
j. Proposar i promoure debats polítics.
k. Fer seguiment i debatre les decisions preses pel Consell Polític i la comissió Executiva.
l. Sol·licitar informació que consideri oportuna de l’acció de partit o a les institucions.
m. Sol·licitar la renovació de la Comissió Executiva quan sigui necessari.
n. Elevar propostes al Consell Polític i a la Comissió Executiva.
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.
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.
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.
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.

Consell Polític
Tots els membres de MÉS per Mallorca seran membres del Consell Polític en les mateixes
condicions que a l’Assemblea de MÉS per Mallorca. El Consell polític estarà presidit per
una mesa de tres membres: un/a coordinador/a, una secretaria i una vocalia. Aquesta
mesa s’escollirà al primer Consell Polític després de cada Assemblea congressual de
MÉS per Mallorca.
Competències
1. Proposar a l’Assemblea general el debat o resolució de tots aquells temes que
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afecten al desenvolupament de l’ideari polític de MÉS per Mallorca i de la seva
gestió.
2. Desenvolupar les propostes o els acords encomanats per l’Assemblea general.
3. Debatre i prendre decisions relatives a aquells temes d’especial interès que hi
elevin les sectorials.
4. Des del respecte i fent complir les directrius assenyalades per l’Assemblea
General, correspon al Consell Polític dissenyar les estratègies, les prioritats i les
línies polítiques concretes que seguirà MÉS per Mallorca.
5.

El Consell Polític, juntament amb l’executiva tenen la facultat de convocar i

organitzar reunions o assemblees informatives obertes a tots els membres de MÉS
per Mallorca.
6. El Consell Polític tendrà la missió de crear i elevar propostes a l’executiva per tal
d’avançar en la consolidació i reforçament del projecte de MÉS per Mallorca,
preservant sempre la pluralitat, així com fer les passes necessàries per tal d’ampliar
el projecte polític.
7. És competència del Consell Polític determinar el nombre de sectorials i llurs
àrees de treball.
8. Prendre les decisions immediates respecte a qüestions inajornables en casos o
situacions excepcionals o extraordinàries, convocant amb la màxima urgència
possible l’assemblea als efectes de donar coneixement i/o sol·licitar ratificació.

Periodicitat de les reunions
Mensual, amb les extraordinàries que siguin necessàries.

La Comissió Executiva
La Comissió Executiva és el principal òrgan executiu de MÉS per Mallorca, i li correspon
dur el dia a dia operatiu i polític de MÉS per Mallorca: organització, finances, comunicació,
coordinació electoral, implantació territorial... entre d’altres.
Competències de l’executiva
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1.

La representació legal de MÉS per Mallorca 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 MÉS per Mallorca en cada tema i a cada moment,
dissenyades pel Consell Polític.

4.

La Comissió Executiva impulsarà l’elaboració del programa electoral
supramunicipal 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 MÉS per Mallorca 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 MÉS
per Mallorca en tots els àmbits.

6.

La Comissió Executiva és responsable de coordinar i organitzar les tasques
administratives que fan possible el treball diari de MÉS per Mallorca. Per al
compliment de les seves responsabilitats administratives, disposarà del personal
necessari que, sota la seva direcció i seguiment, hagin de realitzar les tasques que
considerin per a assolir els objectius marcats col·lectivament.
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 MÉS per Mallorca, 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. També assegurar que totes les àrees o membres de l’Executiva retin
comptes de la seva gestió anualment davant la militància i que presentin projecte
de les accions previstes per a l’any entrant.

9.Correspon a la Comissió Executiva donar suport a la tasca institucional tot respectant
el principi d’autonomia dels diferents equips així com el principi d’autonomia en la
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presa de decisions de les assemblees locals pel que fa als respectius ajuntaments.
10. Coordinar els equips de les institucions aportant mitjans tècnics, humans, materials
i de formació i facilitant l’establiment d’aliances internes i externes
11. Mediar i resoldre en possibles conflictes derivats de la tasca a les diferents
institucions quan li sigui requerit per alguna de les parts.
12. Impulsar i garantir la participació de militants i afiliats i la màxima democràcia
interna
13. Gestionar amb eficiència els recursos
14. Correspon a la Comissió Executiva definir el sistema que permeti a la militància
estar informada dels punts d’especial rellevància a les reunions de l'Executiva i del
Consell Polític.
15. Els membres de la Comissió Executiva de Més s’abstindran de fer declaracions
públiques a títol individual o de partit que contravenguin o puguin perjudicar els
interessos de Més per Mallorca.
16.

La Comissió Executiva promourà un procés de simplificació de l’organigrama
intern de MÉS per Mallorca, especialment pel que fa als partits que en formen part.
L’objectiu a mitjan termini és que dins MÉS per Mallorca només hi hagi una única
executiva forta, àgil, plural i efectiva. S’estimularà així un debat que ha de dur,
necessàriament, a que formacions com el PSM-Entesa i IV renunciïn a les seves
estructures directives, només preservant els càrrecs necessaris per complir els
requisits legals existents.

17.

Correspon a la Comissió Executiva supervisar la tasca de govern i intentar
resoldre tots aquells conflictes derivats d’aquesta tasca a les diferents institucions
que li siguin requerits per alguna de les parts. Per aquesta tasca comptarà amb
l’assessorament dels grup de treball sectorial en els casos en que els afecti
directament.

Composició
La Comissió Executiva està composada per 14 persones elegides per l’Assemblea
General. 6 membres seran elegits en equip complint la paritat 50%-50%. La resta de
membres, 4 homes i 4 dones, s'escolliran individualment. A més a més, seran membres
nats representants de les principals institucions: Govern autonòmic, Parlament, Consell i
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Ajuntament de Palma, preferentment la persona de major de rang o la persona en qui
deleguin.
6 membres que s’escullen en bloc complint la paritat. S’hi inclouen:
•

Dos portaveus/Coordinadors, un d’ells responsable de la coordinació interna i l’altre
de la coordinació externa.

•

Un/a Secretari/a d’Organització, que coordinarà l’Àrea d’Organització i Finances

•

Una persona responsable de Finances

•

Una persona que coordinarà l’Àrea de Comunicació

•

Una persona que coordinarà l’Àrea d’Acció Política

La resta de membres de l’executiva, 4 dones i 4 homes, s’integraran de la següent forma
dins cada àrea:
Àrea de Comunicació:
1 persona responsable de comunicació i xarxes
1 persona responsable de campanyes
Àrea d’Organització i Finances:
1 persona responsable de territorial
1 persona responsable de sectorials
1 persona responsable d’acció electoral
1 persona responsable de formació
Àrea d’Acció Política:
1 persona responsable de moviments socials
1 persona responsable de relacions polítiques
Seran membres nats:
- en cas de tenir presència al GOIB, una persona representant del Consell de
Govern, preferiblement la de major rang.
- una persona representant dels diputats del Parlament de les Illes Balears,
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preferiblement el/la portaveu de MÉS a la institució.
- una persona representant del Govern del Consell de Mallorca, preferiblement la
de major rang. En cas de no participar al Govern del Consell de Mallorca, el/la
portaveu de MÉS a la institució.
- una persona representant del Govern de l’Ajuntament de Palma, preferiblement la
de major rang. En cas de no participar al Govern de l’Ajuntament de Palma, el/la
portaveu de MÉS a la institució.
- Els senadors, diputats al Congrés i diputats al Parlament Europeu membres de
MÉS per Mallorca.
En període preelectoral, també seran membres nats de l’executiva els caps de llista
de MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, a
l’Ajuntament de Palma, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu
des del moment de la proclamació de la seva candidatura i fins la realització dels
comicis.

S’intentarà en la mesura del possible tenir alliberats polítics, especialment pensant en la
figura de coordinador/a i portaveus, per assegurar una plena dedicació a l’organització i
la seva projecció exterior.
Les persones membres de l’Executiva es comprometen a assistir a periòdicament a les
reunions convocades.
Les baixes del bloc de sis de l’Executiva seran substituïdes a proposta del mateix bloc
amb el vot favorable del conjunt de l’Executiva i sempre que no superin 3 dels 6 membres
o afecti al coordinador. Si durant el mandat de l’Executiva s’han de renovar, en total, més
de 3 membres o afecta al coordinador o als dos portaveus, hauran de ser elegits per
l’Assemblea General. En cas de baixes dels membres de l’Executiva que hagin estat
elegits individualment seran substituïts per la següent persona més votada per al mateix
càrrec, persona del mateix sexe que la que causa baixa, per garantir la paritat..

Periodicitat de les reunions
La Comissió executiva es reunirà setmanalment
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Elecció de l’executiva
a) Votació d’equips
Aquelles persones que desitgin presentar-se a la coordinació/portaveuia de MÉS,
hauran de presentar un equip composat de 6 persones que respecti la paritat de
gènere (tres dones i tres homes). Aquest equip haurà d’estar compost per les dues
persones candidates a coordinadors/portaveus, la persona responsable de
comunicació, la persona responsable d’organització, la persona responsable de
finances i la persona responsable d’acció política.
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, junt amb l’equip que
obtengui més vots, l’executiva de MÉS.
Aquestes 8 persones hauran de ser 4 dones i 4 homes, respectant la paritat, i
s’integraran dins de cada una de les àrees (comunicació, organització i política)
ocupant una responsabilitat concreta.
Cada candidat/a es podrà presentar per a ser escollit només a una de les tres
àrees. Per a cada àrea, cada elector podrà votar com a màxim la meitat del nombre
de places a ocupar. És a dir, es podrà votar una persona per a l’Àrea de
Comunicació i una per a l’Àrea d’Acció Política. En el cas de l’Àrea d’Organització i
Finances es podran votar dues persones. Les votacions han de ser paritàries, és a
dir, en el total s’han de votar un màxim de 2 homes o dones i un mínim d’1 home o
dona. Les votacions on es votin més de 2 persones del mateix sexe o cap d’un
sexe, seran declarades nul·les.
Sortiran escollides les dues persones més votades de l'Àrea de comunicació i de
l'àrea d'acció política i les 4 més votades de l'àrea d'organització. En el còmput
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global hi ha d'haver 4 homes i 4 dones. En cas que en el primer escrutini no es
compleixi aquesta paritat, es faran els canvis necessaris seguint els criteris
següents:
a) cedirà el seu lloc la persona que hagi guanyat per un marge més estret a la
següent candidata de l’altre sexe dins el mateix bloc.
b) en cas d’empat, la persona que tengui menys vots.
c) si encara es manté l’empat, cedirà la plaça la persona que estigui a un bloc amb
menys paritat.
d) finalment, en cas de ser impossible desfer l’empat, es faria un sorteig.

Grups de Treball Sectorials
La proposta política sectorial de MÉS per Mallorca es construeix, principalment, a
través dels grups de treball sectorials. 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. Aquests grups tendran una o vàries persones
coordinadores, que seran elegides per les persones integrants de la mateixa
sectorial, i funcionaran prioritàriament per consens.
El coordinador/a o persones coordinadores dels Grups de Treballs cessen de les
seves funcions quan cessa l’executiva de MÉS per Mallorca. Un cop nomenada la
nova executiva es nomenarà al nou coordinador/a o persones coordinadores per
part dels membres del grup de treball en la primera sectorial que es dugui a terme.
Si sols hi ha una persona a la coordinació, aquesta serà automàticament la persona
responsable de la sectorial. En el cas que hi hagi dues o més persones
coordinadores, se’n triarà una d’elles com a responsable. Les persones
responsables representaran al grup als diferents espais (formals i informals) de
MÉS per Mallorca i vetllaran pel bon funcionament del grup.
Les funcions del coordinador de sectorial consisteixen en mantenir actiu el vincle
entre els grups de feina i els òrgans de direcció del partit. Per això han de remetre
amb temps i forma les convocatòries i actes del CP, han de mantenir el contacte
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periòdic amb els càrrecs electes de la seva àrea i informar-ne als membres de la
sectorial i han de consensuar amb els membres de la sectorial la periodicitat de les
reunions.
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.
L’executiva i els grups institucionals es coordinaran amb aquests grups de treball,
prendran en consideració les seves propostes i els informaran amb temps per
recaptar el seu parer de forma prèvia en les accions de govern d’especial
rellevància.
Els Grups de Treball Sectorials podran ser de naturalesa permanent o puntual. Els
grups de caràcter puntual tenen la finalitat de donar resposta i orientar amb relació
a temàtiques sobrevingudes o d’especial rellevància que no es puguin abordar
des dels grups ja constituïts. La creació d’aquests grups la podran sol·licitar a la
Comissió Executiva els càrrecs electes o directius, les assemblees locals o un grup
de persones afiliades expertes o interessades en la temàtica a tractar
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.
Els grups sectorials hauran de funcionar a través de reunions presencials
periòdiques i a través de les eines telemàtiques necessàries (correu electrònic,
missatgeria instantània, etc).
Comissió de Garanties i Arbitratge
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
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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.
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. La pertinença a la Comissió de Garanties i
Arbitratge és incompatible amb qualsevol altre càrrec orgànic, institucional o executiu de
la coalició MÉS per Mallorca, així com amb qualsevol vincle laboral o econòmic amb la
coalició.
Assemblea de regidors/es i batles/ses
L’assemblea de regidors/es i batles/ses està formada per tots els regidors i batles militants
de MÉS per Mallorca i dels partits i candidatures que en formen part.
Les seves funcions seran:
1. Posar en comú estratègies i polítiques dutes a terme als diferents municipis.
2. Debatre accions, polítiques i reivindicacions d’àmbit municipalista.
3. Escollir la mesa dels seus representants, que s’encarregaran de convocar
l’assemblea dins els terminis establerts essent un representant de Palma, dos
de pobles de més de 20.000 habitants i dos de pobles menors de 20.000
habitants, respectant la paritat de gènere.
4. Elaborar el programa electoral marc de cara a les eleccions municipals.
L’assemblea es reunirà almenys cada 6 mesos i ella mateixa serà la responsable
de regular el seu funcionament intern, incrementant la seva activitat en període
preelectoral.
Trobada amb els Moviments Socials
Amb l’objectiu de que MÉS per Mallorca es consolidi com un moviment político-social, la
Comissió Executiva promourà com a mínim tres trobades a l’any amb els principals
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moviments socials de l’illa.
Trobada de Càrrecs
Amb l’objectiu d’establir una política coordinada d’acció institucional, la Comissió
Executiva promourà, com a mínim un pic a l’any, una trobada de tots els Consellers del
Consell de Mallorca i Diputats al Parlament de les Illes Balears, així com també de tots els
membres del GOIB i del Govern del Consell de Mallorca.
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