PROPOSTA DE REGLAMENT INTERN DE LA COALICIÓ
MÉS – ESTIMAM PALMA
PRINCIPIS GENERALS
MÉS – ESTIMAM PALMA és una coalició electoral formada per MÉS PER PALMA (MÉS), ESQUERRA
REPUBLICANA (ER), EL PARTIT SOCIALISTA DE LLIURE FEDERACIÓ (PSLF) i persones independents.
MÉS – ESTIMAM PALMA està format per gent diversa: d’esquerres, ecologista, sobiranista, feminista,
animalista i republicana que, inspirada en els principis del mallorquinisme polític, lluita per fer de Palma
una ciutat justa, lliure i solidària.
MÉS – ESTIMAM PALMA és el referent local de MÉS PER MALLORCA. Els principis, estratègies i
documents orgànics d’aquest partit regiran el funcionament de l’organització, amb les excepcions
recollides al present Reglament.
MÉS – ESTIMAM PALMA no és un espai tancat. A proposta de la Coordinadora, i pel vot favorable de
l’Assemblea Oberta, noves organitzacions i entitats es podran sumar a la coalició, amb els mateixos
deures i drets que els partits impulsors.
MÉS – ESTIMAM PALMA promourà la més àmplia democràcia interna, en processos de decisió des de la
base, fomentant la participació i l’apoderament de la militància, garantint que els acords bàsics siguin
debatuts i decidits de baix a dalt, tot partint del principi de subsidiarietat i de l’autonomia dels grups de
treball.
Els símbols, denominació i la imatge gràfica de MÉS – ESTIMAM PALMA seran els vigents (ANNEX 1).
MÉS – ESTIMAM PALMA basarà els seus ingressos econòmics en la subvenció que fa l’Ajuntament al
Grup Municipal i en les quotes dels càrrecs i, de forma extraordinària, en la contribució dinerària que
pugui fer MÉS PER MALLORCA a l’organització.
MÉS – ESTIMAM PALMA triarà les persones que formaran part de la seva llista electoral mitjançant un
procés de primàries obert a la ciutadania. Amb tot, aquest sistema de primàries s’ha de repensar per ferho més democràtic d’acord amb MÉS PER MALLORCA
MÉS – ESTIMAM PALMA s’estructurarà mitjançant una Assemblea Oberta, una Coordinadora, el Grup de
Regidors, les Agrupacions o Assemblees Territorials, els coportaveus i els Grups de Treball (ANNEX 2).
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DELS MILITANTS I SIMPATITZANTS
1. Els drets i deures de la militància i dels/les simpatitzants de MÉS – ESTIMAM PALMA són aquells
que estan recollits als documents interns de MÉS PER MALLORCA.
2. Les persones que formen part de la secció local de Palma d’ESQUERRA REPUBLICANA i del
PARTIT SOCIALISTA DE LLIURE FEDERACIÓ, així com les independents, podran participar dins les
dinàmiques internes de MÉS – ESTIMAM PALMA (sent censades com a simpatitzants) sense
perjudici als vincles orgànics que puguin tenir amb altres organitzacions.
3. Només les persones censades de MÉS – ESTIMAM PALMA podran triar i ser triades com a
membres de la Coordinadora, demanar la convocatòria extraordinària d’una Assemblea Oberta i
exercir altres drets recollits al present Reglament.
4. Els i les membres de la secció local de Palma d’ESQUERRA REPUBLICANA i del PARTIT
SOCIALISTA DE LLIURE FEDERACIÓ, així com els/les independents, només estaran subjectes al
que disposi el present Reglament, independentment dels vincles que pugui tenir MÉS –
ESTIMAM PALMA amb MÉS PER MALLORCA.

L’ASSEMBLEA OBERTA
5. L’Assemblea Oberta és el màxim òrgan del partit.
6. Poden participar a l’Assembla Oberta totes les persones que així ho desitgin.
7. Són funcions de l’Assemblea Oberta: controlar la gestió dels/les càrrecs públics, aprovar
l’estratègia, la línia política, les normes de funcionament intern de l’organització i el reglament
de primàries, ratificar els acords de govern i nomenar els/les membres de la Coordinadora.
8. L’Assemblea Oberta es reunirà, com a mínim, cada dos mesos o abans, si així la Coordinadora ho
troba adient, o mitjançant una petició signada per 15 militants i/o simpatitzants de MÉS –
ESTIMAM PALMA.
9. A l’inici de cada Assemblea la Coordinadora proposarà dues persones (respectant el principi de
paritat) per a que assumeixin les tasques de moderació i de secretariat de la reunió.
10. La Coordinadora convocarà l’Assemblea Oberta, sempre que sigui possible, com a mínim amb 7
dies d’antelació, informant del lloc de la trobada, de l’ordre del dia i dels documents a debatre.
11. L’Assemblea Oberta adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria de les persones presents
mitjançant votació a mà alçada, amb les excepcions recollides al present Reglament. Les
propostes s’aprovaran per majoria simple.
12. De forma general debats i votacions es produiran al ple de l’Assemblea.
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13. Abans de cada debat la Coordinadora anunciarà el temps de què disposaran les persones per
intervenir-hi. Aquest temps haurà de ser proporcionat i haurà de garantir el dret a la informació
de l’Assemblea.
14. Un cop presentat l’ordre del dia, la Coordinadora podrà decidir segons la temàtica tractada que
només pugui votar al Ple de l’Assemblea Oberta la militància i/o els/les simpatitzants de MÉS –
ESTIMAM PALMA.
15. La Coordinadora convocarà, per iniciativa pròpia o per petició signada per un mínim de 10
militants, una Assemblea de dones per tractar temes d’especial importància en matèria de
gènere

LA COORDINADORA
16. L’Assemblea Oberta triarà, cada dos anys, un equip de treball (la Coordinadora) que durà de
forma col·legiada el dia a dia del partit.
17. Son funcions de la Coordinadora convocar l’Assemblea Oberta, establir l’ordre del dia, dirigir les
reunions, promoure els debats corresponents, organitzar les votacions, desenvolupar
l’organització del partit a tots els nivells, gestionar les finances, la comunicació, la coordinació
electoral, la implantació territorial i, en general, portar a terme l’acció política de la Coalició.
18. La Coordinadora presentarà a l’Assemblea Oberta, després de ser escollida i en el termini màxim
de tres mesos, un Pla de Feina bianual que haurà de ser ratificat per aquesta. Aquest Pla
recollirà els objectius i fites de la Coalició a dos anys vista, especialment els relacionats amb el
treball amb les agrupacions, així com els rols i funcions a desenvolupar per cada membre de la
Coordinadora.
19. La Coordinadora es reunirà al manco dos pics al mes i intentarà prendre les decisions per
consens.
20. La Coordinadora estarà formada per membres nats/des i membres electes, respectant la paritat
de gènere:
a. Els membres electes són 8 persones triades per l’Assemblea Oberta (respectant la
paritat de gènere 50% - 50%).
i. La persona que vulgui ser Coordinador/a haurà de presentar un equip de tres
persones amb llista tancada, respectant la paritat de gènere (66.6% - 33.3%), on
no tots els membres siguin càrrecs institucionals, especificant les
responsabilitats de cada un/a dels/de les membres de l’equip (secretari/a
d’organització i secretari/a de comunicació). Aquesta part de la llista es triarà
mitjançant el mètode de majoria simple dels/les militants i/o simpatitzants
presents a l’Assemblea Oberta. Cada persona podrà votar únicament un equip
de la seva preferència a través d’un vot secret en urna (sistema de
representació proporcional amb llistes tancades).
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ii. Les altres cinc persones integrants de la Coordinadora seran elegides de forma
individual mitjançant sufragi secret en urna. El mètode d’elecció serà el
d’escrutini majoritari plurinominal amb llistes obertes (sistema de creuetes).
Així, sortiran elegides les persones més votades, respectant la paritat de gènere
en el conjunt de la Coordinadora.
iii. Les persones electes a la Coordinadora no podran formar part d’altres
executives a les seves respectives organitzacions.
b. Els/les membres nats/des són:
i. Els/les regidors/es de MÉS – ESTIMAM PALMA i el coportaveus.
ii. Un/a representat de cada una de les organitzacions que formen part de MÉS –
ESTIMAM PALMA quan cap integrant d’aquestes organitzacions hagi estat elegit
/da com a membre electe.
21. Els/les militants i/o simpatitzants que desitgin presentar-se per formar part de la Coordinadora
(ja sigui en equip o individualment) hauran de manifestar la seva voluntat com a mínim 7 dies
abans de realitzar l’Assemblea Oberta i, un cop iniciada aquesta, hauran de disposar del temps
necessari per explicar el seu projecte i motivacions a la militància.
22. La Coordinadora ha de representar la pluralitat del projecte, la seva diversitat territorial i els
diferents graus d’implicació dins l’organització i haurà de comptar amb gent que disposi del
temps necessari per dedicar-se a les tasques assignades. Si, un cop constituïda la Coordinadora,
la majoria absoluta dels/de les assistents a l’Assemblea Oberta considera que el present punt no
es compleix, es constituirà una gestora d’acord amb l’article 24 d’aquest Reglament.
23. La Coordinadora pot realitzar reunions de caràcter extraordinari obertes a altres militants i/o
simpatitzants que tindran veu però no vot.
24. En cas de que no sigui elegida cap Coordinadora, o que aquesta dimiteixi, els membres nats
triaran una gestora fins a l’elecció d’un nou equip, dins un termini màxim de 2 mesos.
25. Les baixes de la Coordinadora seran substituïdes pel mateix procés d’elecció de l’article 19 en la
següent Assemblea Oberta.

ELS COPORTAVEUS
26. Els coportaveus estan format pels/les caps de llista (home, dona) triats/des mitjançant un
procés de primàries obert a la ciutadania. Exerceixen, de forma col·legiada, la màxima
representació de l’organització.
27. El coportaveus es triarà dos anys abans de les eleccions.
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REPRESENTACIÓ ALS CONSELLS MUNICIPALS
28. Els grups de treball sectorial triaran, entre els seus membres, les persones que representaran a la
Coalició als respectius Consells Municipals, si existeixen.
29. En el cas que no existeixi un grup de treball sectorial formal que tracti l’àmbit d’un dels Consells
Municipals existents, la persona que representi a la Coalició en aquests serà triada per la
Coordinadora.
30. Les persones representants de la Coalició als Consells Municipals, mitjançant un grup de treball ,
la Coordinadora o directament, informaran a l’Assemblea General del contingut de les sessions
dels Consells Municipals.

ELS GRUPS DE TREBALL
31. La proposta política de MÉS-ESTIMAM PALMA es construeix, principalment, a través dels grups
de treball, que són els principals espais d’apoderament de la militància, i estan oberts a totes les
persones que ho desitgin.
32. Cada grup s’organitzarà amb un responsable i un equip de com a mínim, dues persones més,
que dinamitzaran el grup, que es reunirà com a mínim un pic cada dos mesos. La Coordinadora
dinamitzarà els grups que no funcionin correctament.
33. L’Assemblea Oberta serà l’espai de trobada on tots els Grups de Treball posaran en comú la
feina feta.
34. La Coordinadora podrà crear tots els Grups de Treball que consideri necessaris per tal d’assolir
els seus objectius. En aquest sentit, la Coordinadora procurarà crear com a mínim, un grup de
treball per cada Àrea Municipal que serà la referència en les propostes a dur a terme sobre
aquella Àrea.
35. El partit ha de comptar, com a mínim, amb els següents grups de treball: el Grup Municipal, el
Grup de Comunicació, els Grups Sectorials i les Agrupacions de barri i/o poble.
a. EL GRUP MUNICIPAL
i. Aquest grup té la funció de portar el dia a dia institucional i coordinar l’acció de
govern municipal.
ii. El
grup
estarà
format
pel/la
coordinador/a,
els/les
secretaris/es/coordinadors/es del Grup Municipal, els/les coordinadors/es de
districte, els/les regidors/es, un coordinador/a o director/a general de cada àrea
que es gestioni i, en general, per les persones que sigui considerades
necessàries a la reunió per part de l’equip de govern municipal.
iii. Es reunirà, com a mínim dos pics al mes. Així mateix, un pic cada tres mesos, el
Grup Municipal es reunirà amb la Coordinadora i amb tots/es els/les càrrecs
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institucionals del partit per realitzar un seguiment dels acords de govern i
coordinar la feina partit – institució.
b. EL GRUP DE COMUNICACIÓ
i. Aquest grup portarà a terme la planificació de l’estratègia comunicativa del
partit, en coordinació amb els/les regidors/es, la Coordinadora i d’acord a amb
l’Assemblea Oberta. Presentarà un Pla de Comunicació en el termini de 3 mesos
des de la constitució de la Coordinadora.
ii. El grup estarà format per un responsable coordinador i per la militància i/o
simpatitzants que així ho desitgin i es reunirà com a mínim cada 2 mesos o quan
el/la responsable de comunicació de la Coalició ho trobi necessari.

c. ELS GRUPS DE TREBALL SECTORIAL
i. Aquests grups tenen la funció de treballar per temàtiques d'interès per al
projecte polític i per a la militància: proposta institucional, campanyes, accions
de sensibilització, denúncia o proposta, relació amb els moviments socials
vinculats a la temàtica...
ii. Es promourà la creació de, com a mínim, un grup de treball per cada Àrea
Municipal. Es pot formar qualsevol grup de treball sectorial, previ informe a la
Coordinadora. Així mateix, des de MÉS – ESTIMAM PALMA, es dinamitzaran i
fomentaran els grups de treball sectorial de MÉS PER MALLORCA. Els grups de
treball sectorial de Palma hauran d’anar en coordinació amb els de Mallorca, si
existeixen.
iii. El grup estarà format per la militància i/o simpatitzants que així ho desitgin, amb
un responsable i un equip de, com a mínim, dues persones més, que
dinamitzaran el grup, que es reunirà com a mínim un pic cada dos mesos per fer
seguiment dels acords de Govern i fer propostes que hauran de ser ratificades
per l’Assemblea Oberta
iv. La Coordinadora pot convocar, per iniciativa pròpia o per petició de tres
militants i/o simpatitzants, i de manera oberta, grups de treball sectorials
puntuals per tractar temes concrets.

d. LES AGRUPACIONS
i. Aquests grups tenen la funció de treballar per millorar el barri i/o poble del
Municipi mitjançant activitats, propostes als/les regidors/es, la Coordinadora,
campanyes, etc.
ii. Es pot formar una agrupació, previ avís a la Coordinadora, amb un mínim de tres
militants i/o simpatitzants.
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iii. La Coordinadora haurà de promoure la constitució, com a mínim, de 5
agrupacions, seguint la zonificació per districtes de l’Ajuntament de Palma.
iv. Aquests grups hauran de tenir, com a mínim, una persona responsable, que serà
la interlocutora amb la Coordinadora.

v.

El grup estarà format per militants i/o simpatitzants de la zona que així ho
desitgin i es reunirà com a mínim cada 2 mesos.

vi. L’organització interna de l’Agrupació o Assemblea Territorial seguirà les normes
de funcionament intern de MÉS PER MALLORCA.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Aquest Reglament ha de ser ratificat, si escau, per la militància de MÉS – ESTIMAM PALMA a la primera
Assemblea que realitzi l’organització, mai més tard de desembre del 2019.
El Grup Municipal de MÉS – ESTIMAM PALMA serà el responsable de prendre les mesures orgàniques i
legals necessàries per posar en marxa el present Reglament.
Aquest reglament pot ser reformat a proposta de l’Assemblea Oberta. La proposta de nou Reglament
haurà de fer-se arribar a la Coordinadora amb un període mínim d’antelació d’un mes. Aquesta farà
arribar la proposta de nou Reglament a militants i simpatitzants de MÉS – ESTIMAM PALMA amb un
període mínim de 7 dies previs a la reunió de l’Assemblea Oberta. La Coordinadora establirà el període
de presentació i conciliació d’esmenes.
En el cas que algun dels partits impulsors de la coalició passi a formar part de MÉS PER MALLORCA,
aquests gaudiran dels mateixos drets i deures que qualsevol militant i/o simpatitzant de MÉS.
Un cop reformat el Reglament, el nou estarà, com a mínim, un any en vigència.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquells aspectes que no quedin regulats per aquest Reglament queden a bon criteri de l’Assemblea
Oberta i de la Coordinadora, sempre d’acord amb els principis, estratègies i documents orgànics de MÉS
PER MALLORCA, així com de les seves respectives persones responsables.
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