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 o del Consell de Mallorca.
● 12 anys en un mateix càrrec representatiu al Parlament de les Illes Balears, al Consell de Mallorca,
al Congrés de Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.
● 16 anys amb sou púb lic (computaran com a anys amb sou púb lic l’any en què s'hagi cobrat de les
institucions púb liques com a càrrec polític una quantitat igual o superior al sou mínim interprofessional).
Qualsevol excepció a la limitació de mandats haurà de ser debatuda a l’executiva de MÉS per Mallorca a proposta de qualsevol persona afiliada, i aprovada per qualsevol espai assembleari de ME ́S per
Mallorca, sempre que s’hagi inclòs a l’ordre del dia.
En cas de que el límit temporal s’atenyi durant una legislatura i no al seu final, el càrrec representatiu
o executiu podrà finalitzar-la.
Si una persona es manté 2 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 reprovar i, si escau, demanar la dimissio ́ als representants
polítics amb els quals hagi perdut la confiança.
2. Límit de mandats interns
Les persones coordinadores poden exercir, cada una d’elles, el seu càrrec un màxim de 4 mandats.
Els membres de l'executiva poden exercir aquest càrrec un màxim de 5 mandats consecutius. Els
anys que s'hi participi com a membre nat no computaran dins aquest límit.
3. Incompatibilitats
Entre les persones que coordinin MÉS per Mallorca, almanco una d'elles no podrà assumir alhora un
càrrec institucional executiu entre els que es trobin: Conseller/a del GOIB o conseller/a del Consell de
Mallorca.
Entre les persones que conformen la candidatura conjunta a l’Executiva de MÉS per Mallorca, almanco un terç no podrà ocupar un càrrec executiu al Govern de les Illes Balears o al Consell de Mallorca.

Cap persona podrà ocupar alhora dos càrrecs públics remunerats a dues institucions diferents, exceptuant batles, batlesses, regidors o regidores. En el cas de batles, batlesses i regidors/es de l ’equip de
govern de municipis de més de 20.000 habitants, la situació haurà de ser transitòria, extraordinària i
justificada, i haurà de comptar amb el vistiplau de l’assemblea local de MÉS al municipi i del Consell
Polític de MÉS per Mallorca.
4. Dietes dels càrrecs amb dedicació exclusiva
Les donacions voluntàries a MÉS per Mallorca dels càrrecs electes i executius és regularan per l’Executiva de
MÉS per Mallorca.

