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Article 30è. El Tresorer 
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Article 32è. Incompatibilitat i presidència. 
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Subsecció 4a. El Comitè de Disciplina 

Article 47è. Elecció.  
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Article 65è. Causes d’extinció o dissolució 

Article 66è. Liquidació dels bens. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

TITOL PRELIMINAR 

DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

Article 1r. Constitució, 

A l’empara del previst a la legislació vigent, es constitueix el partit polític anomenat EL 

PI – PROPOSTA PER LES ILLES, les sigles del qual són El Pi.  

La imatge del partit és la següent: 

 

 Aquest logotip podrà ser modificat per acord del Consell General a proposta de la 

Comissió Executiva, sense que això impliqui la modificació dels presents Estatuts. 

Article 2n. Domicili social 

EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES estableix la seva seu social de forma compartida 
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en les ciutats de cada una de les Illes Balears a on es trobi la respectiva seu insular. 

A efectes del domicili social aquest es fixa en el carrer Aragó núm. 22 entresòl B de 

Palma (Mallorca) a les Illes Balears. 

Mitjançant acord de la Comissió Executiva podrà ser modificat el domicili de la seu del 

partit i establir totes les delegacions, dependències i oficines que estimi oportunes per 

al ple desenvolupament de les activitats del partit, sense que això impliqui la 

modificació dels presents Estatuts. 

Article 3r. Fins, principis i àmbit d’actuació 

EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES és una formació política balearista, d’ampli 

espectre polític i social i amb tendència a la centralitat, que aspira a promoure el 

desenvolupament econòmic, social i institucional de Mallorca, Menorca, Eivissa i 

Formentera, a partir de les llibertats públiques i dels valors democràtics que emanen 

de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. El Pi pretén a canalitzar les aspiracions 

polítiques dels ciutadans de les Illes Balears a partir dels següents principis i objectius: 

1.- El PI contribuirà a la formació de la voluntat política dels ciutadans en l’àmbit 

estatal, autonòmic, insular i local mitjançant la presentació de candidatures a les 

corresponents eleccions per a les respectives institucions representatives. A l’àmbit 

europeu mentre la circumscripció electoral sigui l’estat es procurarà tenir-hi presència 

a través de participació en coalicions preelectorals. 

2.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES  té com a objectiu fonamental la defensa dels 

interessos de totes les persones que viuen i treballen a les Illes Balears, amb 

independència del seu origen, potenciant els valors que són propis d’aquesta terra 

com la tolerància, la voluntat de diàleg i el respecte a totes les idees. 

3.- Serà una prioritat en l’acció política de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, el 

foment, la preservació dels costums, tradicions, cultura i idiosincràsia pròpies de les 

societats illenques al llarg de la seva història. Dedicant una especial atenció a la 

defensa i la promoció de la llengua catalana com a senyal d’identitat irrenunciable de 

la nostra comunitat i també com a eina d’integració i cohesió per a tots els ciutadans 

de les nostres Illes.  

4.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES inspirarà la seva acció política en la defensa i 

promoció d’un model d’autogovern basat principalment en el municipalisme i la 
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insularitat, potenciant a tal efecte, el paper dels diferents ens locals – ajuntaments i 

mancomunitats- i també els insulars – consells insulars – des de la consideració que 

són aquests darrers els vertaders eixos vertebradors de la realitat balear, evitant 

duplicitats competencials inútils i costoses. 

5.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, propugna la preponderància de l’individu en 

el marc de l’economia social de mercat, atribuint als poders públics la responsabilitat 

d’arbitrar els mecanismes necessaris per a afavorir la cohesió social i evitar situacions 

d’exclusió. 

7.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES, assumeix com a objectiu essencial la 

defensa dels valors propis de la tradició humanista europea, així com el foment de la 

participació democràtica dels ciutadans en la política; entenent la participació política i 

associativa com a eines vertebradores de la democràcia, de la societat civil i de les 

illes; en aquest sentit es proposa una democràcia participativa com a filosofia de 

funcionament intern i extern.  

8.- El PI treballarà en la defensa de l'economia productiva, competitiva i ambientalment 

sostenible, basada en els principis de l'esforç i la creativitat com a eines de treball, que 

permetin a l’individu el seu desenvolupament i la cohesió social. L’aposta per la 

prosperitat de l’economia de les Illes Balears, tenint com a objectius bàsics un Règim 

Especial que posi límits al drenatge fiscal que patim i a l’empobriment que suposa una 

contribució excessiva que dificulta la nostra competitivitat i la reinversió del nostre 

esforç fiscal en les nostres infraestructures i equipaments i en els nostres serveis 

públics. 

9.- El PI – PROPOSTA PER LES ILLES lluitarà per l'assoliment del màxim 

desenvolupament i progrés social, econòmic, polític, cultural i de tot ordre dels 

ciutadans de les Illes Balears, sempre des de la protecció del medi ambient, a partir de 

models de creixement sostenibles i respectuosos amb la preservació del territori i de 

l'entorn natural. 

10.- Des de El PI es treballarà per la participació i contribució en la creació i 

dinamització d'espais polítics, culturals, socials i de col•laboració o de trobada amb 

altres formacions polítiques i entitats socials o culturals. 

11.- El PI – PROPOSTA PER LES ILLES es vertebrarà al voltant de la insularitat que 

caracteritza el territori balear, les formacions insulars tindran independència en les 
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confeccions de les polítiques pròpies de cada illa.  

12.- El PI fomentarà les relacions amb els altres pobles de l'estat espanyol, d'Europa i 

del món per donar a conèixer la realitat política, cultural, social i econòmica de les Illes 

Balears. 

13.- Des de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES és propugnarà la defensa de la 

igualtat entre totes les persones, amb independència de la seva raça, sexe, edat, 

ideologia o creença; la protecció de la família, en totes les seves expressions, com a 

nucli bàsic d'estructuració de la societat i com a eina de transmissió de valors, i de la 

formació com a persones. 

14.- EL PI assumeix que no pot haver progrés sense un clar compromís amb les 

persones mes desafavorides. La gent gran, les persones dependents,  les que 

pateixen pobresa, discriminació o risc d'exclusió social, etc  gaudiran el caràcter de 

col•lectius prioritaris a la nostra tasca. 

15.- EL PI durà a terme el desenvolupament dels principis fixats a les declaracions 

programàtiques i en les conclusions dels congressos del Partit, en definitiva, el 

respecte a la voluntat de la militància expressada  mitjançant l’estructura organitzativa i 

de govern de l’organització.  

16.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES farà la seva actuació, dins de l'ordre 

constitucional i l'Estatut d'Autonomia, en el respecte a la persona, en la defensa de les 

llibertats individuals i col•lectives, en la igualtat d'oportunitats entre persones lliures i 

solidàries i en el foment de les iniciatives de les persones i de les organitzacions en 

què lliurement s'agrupin per poder aconseguir un desenvolupament de la societat 

balear pel camí de la llibertat, la justícia, la transparència i el progrés, a fi que els 

balears arribin a ser una societat pròspera, moderna, en llibertat, pluralista, 

progressista i solidària.  

Article 4t.- Estructura. 

EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES s'estructura i organitza sota els principis de 

democràcia interna, de disciplina de Partit, de direcció política elegida directament per 

les bases i de participació dels afiliats en les decisions del Partit. 
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TITOL I 

DELS AFILIATS DEL PARTIT 

CAPITOL I. REGIM D’AFILIACIÓ 

Article 5è. Afiliats. 

1.- Podran ser afiliats de la EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES totes les persones 

físiques, majors d’edat, que no tinguin limitada ni restringida la seva capacitat d’obrar i 

que no pertanyin a altres formacions polítiques amb les quals EL PI no hagi signat un 

acord de col·laboració. 

No podran afiliar-se els que siguin membres d'associacions o entitats amb ideologies o 

finalitats contràries als objectius de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES enumerats a 

l’article 3r dels presents estatus. 

2.- Per acord de la Comissió Executiva, que haurà de ser ratificat per el Consell 

General, es podran establir acords de doble afiliació amb partits polítics d’àmbit local o 

municipal i de col•laboració amb formacions polítiques afins a EL PI, acords que en tot 

moment hauran de tenir en compte els principis de coordinació i acció política 

conjunta. 

3.- La sol·licitud d’afiliació implica per qui l’exerceix: 

a) La plena aprovació dels programes i principis del partit 

b) L’acceptació de la disciplina del partit 

c) El compliment dels presents Estatuts i normes que el desenvolupin. 

Article 6è. Tramitació i inscripció. 

1.- La qualitat de membre del partit s’adquireix a sol·licitud, per escrit, de la persona 

interessada, avalada per almenys dos militants de EL PI, davant la Comissió Executiva 

Insular, la qual, prèvia deliberació, acceptarà o denegarà la sol·licitud d’admissió en el 

termini d’un mes des de la seva recepció. Transcorregut aquest termini sense que 

s’hagi dictat resolució, o quan aquesta hagi estat denegada, les persones interessades 

podran interposar recurs davant el Consell General o la Comissió Executiva Insular, en 

el seu cas, la resolució del qual serà definitiva i inapel·lable. 

2.- Els afiliats quedaran inscrits en el Llibre del Registre d’afiliats existent a cada 
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Secretaria General Insular, la qual comunicarà la inscripció dels nous afiliats al Comitè 

Local respectiu. En aquest Llibre s’inscriuran les altes i les baixes definitives. L’accés 

al Llibre Registre d’Afiliats es restringirà únicament i exclusivament als membres del 

partit, prèvia autorització del Secretari General, sense que el seu contingut pugui fer-se 

públic a terceres persones.   

Article 7è. Perduda de la condició d’afliat. 

La condició d’afiliat al partit es perdrà: 

a) Per baixa voluntària mitjançant escrit dirigit al Secretari General Insular de cada illa 

a la que pertanyi. 

b) Com a conseqüència d’un expedient disciplinari que es substanciarà de conformitat 

amb les normes establertes en els presents Estatuts. 

c) La falta de pagament de les quotes durant sis mesos consecutius o nou alterns 

sense causa justificada al llarg d’un any. 

d) Es suspendrà la condició d’afiliat, si aquest resulta imputat en un procés penal i es 

demanen mesures cautelars de caire econòmic per evitar la seva fugida; en tot 

cas, sempre que s'obri judici oral contra ell i tengui la consideració d’acusat. En 

aquests supòsits, si ostenta un càrrec públic automàticament ha de ser cessat o ha 

de renunciar al mateix. En haver-hi condemna ferma, serà expulsat del partit. 

e) Per defunció. 

El secretari general insular comunicarà les baixes dels afiliats a la respectiva Comissió 

Executiva Insular i al Consell General, segons correspongui, atenent al motiu de la 

baixa, i inscriurà aquestes baixes al Registre d’afiliats. 

 

CAPITOL II 

DRETS I DEURES DELS AFILIATS 

Article 8è. Disposicions generals. 

Tots els afiliats tenen iguals drets i deures. Cap afiliat podrà ser privat dels seus drets 

ni limitat en el seu exercici sense la prèvia incoació i tramitació de procediments 

disciplinaris en els què es respectin i garanteixin totes les seves possibilitats de 
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defensa. 

Excepcionalment, la Comissió Executiva Insular dins el seu àmbit d’actuació podrà 

suspendre de militància en el partit a un afiliat, de forma provisional i fins que es 

resolgui l’expedient disciplinari, si la seva conducta ha estat i és clarament contrària als 

Estatuts i als acords dels òrgans del partit i de les seves finalitats. 

Article 9è. Drets dels afiliats. 

Tots els afiliats tindran els següents drets: 

a) Participar de les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, 

exercir el dret a vot en els òrgans de què formi part, i en tot cas a assistir, també 

amb dret de vot, al Congrés d’acord amb els presents Estatuts. 

b) Ser elector i elegible per als càrrecs dels òrgans territorials, de representació i 

direcció i consulta del partit d’acord amb els reglaments que s’aprovin a tal efecte, 

no obstant, serà condició necessària estar al corrent de pagament de les quotes 

del partit. 

c) Ser informats sobre la composició dels òrgans del partit, de les decisions 

adoptades, de les activitats realitzades i de la situació econòmica del partit. 

d) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimi contraris a la Llei i/o als 

presents Estatuts, d’acord amb els procediments que a l’efecte s’estableixin. 

e) Exposar propostes, consultes i suggeriments, o presentar crítiques o discrepàncies 

davant qualsevol òrgan del partit, en plena llibertat d’expressió interna del partit. 

f) Proposar iniciatives polítiques per al seu desenvolupament en tot els àmbits, 

d’acord amb els procediments que als efectes s’estableixin. 

g) Formar part de les branques sectorials que el Partit determini i gaudir dels serveis 

que disposi el Partit. 

h) Rebre suport del partit en cas de dificultats derivades de l’acció política, quan 

aquesta es situï en l’àmbit de les decisions i orientacions dels òrgans de govern del 

partit, sempre dins la legalitat vigent. 

Article 10è. Deures dels afiliats. 

Tots els afiliats compliran amb les obligacions que resultin de les disposicions 
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estatutàries i de les normes que les desenvolupin i, en tot cas, de les següents: 

a) Respectar el que estableixen les Lleis, els presents Estatuts i totes les normes que 

els desenvolupin. 

b) Acceptar i promoure els principis i finalitats declarades en el Títol I dels presents 

Estatuts i col·laborar per a la seva consecució. 

c) Defensar els interessos generals del partit, així com complir els acords vàlidament 

adoptats pel partit a través dels seus òrgans directius i de govern. 

d) Representar el partit en tots aquells càrrecs o funcions pels quals siguin designats. 

e) Abonar puntualment les quotes establertes d’acord amb els criteris generals del 

partit, així com altres aportacions que, de conformitat amb els Estatuts, puguin 

correspondre a cadascun dels afiliats. 

f) Realitzar responsablement les activitats i tasques encomanades dins la seva 

disponibilitat. 

g) Assistir als actes a què siguin convocats, llevat dels casos d’impossibilitat. 

 

CAPITOL III. RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 11è. General. 

En totes les reunions del partit, els assistents estan obligats a mantenir l’ordre i a 

respectar els torns d’intervenció. El manteniment de l’ordre correspon a la persona que 

presideixi la reunió, la qual podrà amonestar i, fins i tot, expulsar de la reunió a l’afiliat 

o afiliada que amb la seva conducta pertorbi el normal desenvolupament de la reunió. 

Article 12è. Finalitat. 

El règim disciplinari de EL PI té com a finalitat conèixer les infraccions de caràcter 

disciplinari que es produeixin, a l’objecte de tramitar i resoldre els procediments 

corresponents amb subjecció estricta al que estableixen els presents Estatuts. 

Article 13.- Faltes, graduació i sanció. 

Les faltes o infraccions descrites es qualificaran com a lleus, greus o molt greus per la 
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Comissió de Disciplina del partit segons les circumstàncies concurrents en cada cas 

concret. Dita qualificació determinarà la sanció a aplicar en cada cas, respectant el 

principi de proporcionalitat. 

1.- Seran infraccions disciplinàries molt greus: 

- Atemptar contra qualsevol dels drets o deures fonamentals dels afiliats reconeguts a 

la Constitució espanyola. 

- Incórrer en qualsevol forma de corrupció en l’exercici de càrrecs públics. 

- La desobediència a les instruccions o directrius que emanin del òrgans de govern i 

representació del partit. 

- Tota manifestació o declaració pública que inciti a l'incompliment o desqualificació de 

les decisions vàlidament i democràticament adoptades pels òrgans de govern i 

representació. 

- Manipular o atemptar contra la lliure decisió dels òrgans del partit. 

- Actuar en l’exercici dels càrrecs públics en forma contrària als principis i programes 

del partit. 

- Revelar a tercers qualsevol acord, resolució o decisió del partit, quan s’hagi adoptat 

guardar-ne secret o reserva. 

Les infraccions molt greus seran sancionades en els següents termes: 

- Suspensió de militància per un termini de temps de entre quatre i sis anys. 

- Inhabilitació per a ocupar càrrecs al partit o en la seva representació entre quatre i sis 

anys. 

- Expulsió del partit. 

2.- Seran infraccions disciplinàries greus: 

- La propagació de notícies, per qualsevol mitjà, de desprestigi del partit o de qualsevol 

dels seus òrgans. 

- La deixadesa en les funcions que el partit li hagi encomanat, o l’abandó de forma 

notòria d'aquestes funcions. 
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- La suplantació o l’atribució de càrrecs o funcions de qualsevol classe que no li 

corresponguin. 

- Qualsevol manifestació pública realitzada, per qualsevol mitjà de comunicació, que 

suposi el descrèdit, menyspreu o desqualificació de qualsevol persona afiliada al partit. 

- L’assumpció de compromisos o acords de caràcter polític amb altres formacions 

polítiques, o persones físiques o jurídiques, sense comptar amb la prèvia autorització 

dels òrgans del partit jeràrquicament superiors. 

- La falta de pagament de dues quotes consecutives o tres alternes o altres 

contribucions dels càrrecs electes o executius que hagin estat fixades per qualsevol 

òrgan del partit amb competència per fixar-les. 

Les infraccions greus se sancionaran en els termes següents: 

- Suspensió de militància per un termini de temps d'entre un i quatre anys 

- Inhabilitació per al desenvolupament de càrrecs del partit o en representació seva per 

un termini d'un a quatre anys. 

3.- Seran infraccions lleus: 

- L’actuació negligent en l’exercici de funcions que el partit hagi encomanat. 

- La no col·laboració en els treballs pels quals hagi estat requerit, sense causa 

justificada, i que no impliqui una infracció greu. 

- L’alteració de l’ordre públic en qualsevol reunió del partit, o la desatenció de les 

indicacions de qui presideixi la reunió relatives a comportament. 

- La manifestació oral o escrita que vagi en menyspreu d’un altre afiliat i que no 

constitueixi una infracció greu. 

Les infraccions lleus seran sancionades en el termes següents: 

- Suspensió de militància per un termini de temps entre un mes i un any. 

- Inhabilitació per a desenvolupar càrrecs en el partit o en representació seva per un 

termini de temps d’un mes a un any. 

- Advertència verbal o escrita. 
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TÍTOL II 

DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PARTIT 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 14è. Participació. 

1.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES s’estructura i organitza sota els principis de 

democràcia interna, de disciplina de partit, de direcció política elegida directament per 

les bases del partit i de participació dels afiliats en les decisions del partit. 

2.- Els afiliats participaran en els òrgans del partit d’acord amb el que estableixen els 

presents Estatuts i els reglaments que els desenvolupin. 

3.- Mitjançant acord de la Comissió Executiva es podran regular noves formes de 

participació i de vinculació al partit amb la finalitat de projectar-lo en àrees més àmplies 

i adaptar les seves situacions a noves circumstàncies. 

Article 15è. Aixecament d’acta i presa d’acords. 

1.- Sempre que en el partit es faci una reunió s’estendrà la corresponent acta per part 

de qui exerceixi la funció de secretari. L'acta s'haurà d'aprovar pels assistents i es 

lliurarà amb posterioritat al secretari general del partit, el qual custodiarà totes les 

actes que s’estenguin. 

2.- Tots els acords que s’adoptin en el si del partit, s’adoptaran per majoria simple, tret 

d’aquells casos en què estatutàriament o reglamentàriament s’exigeixi una majoria 

qualificada 

Article 16è. Renovació de càrrecs. 

1.- Tots els càrrecs electius que no corresponguin anomenar-se al Congrés es 

renovaran dins dels sis mesos posteriors a la celebració del Congrés ordinari  del 

Partit, prèvia convocatòria de la Comissió Executiva. En tot cas una vacant per a un 

càrrec unipersonal sempre haurà de ser coberta per l’òrgan que correspongui en un 

terme no superior a trenta dies. 

2.- Quant a la manera de formular les candidatures i de realitzar les votacions, 

aquestes s'aplicaran, quan no estigui establerta una altra cosa, per analogia, les 

normes contingudes en els presents estatuts, les quals podran ser discrecionalment 
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ajustades a les circumstàncies de cada cas pel President de l'assemblea, comitè o 

reunió en què tingui lloc l'elecció. 

3.- Cap afiliat podrà prendre possessió del càrrec pel qual va ser triat sense que el 

Comitè Executiu no estigui informat del fet. 

4.- L'afiliat que cessi haurà d'exercir les seves funcions pròpies del càrrec que ocupi 

fins que el seu substitut n’hagi pres possessió. 

 

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DE DIRECCIÓ DEL PARTIT 

Article 17è. Relació. 

Són òrgans de representació, gestió, organització i direcció del partit a nivell 

autonòmic:  

a) Òrgans col·legiats 

- El Congrés 

- La Comissió Executiva 

- El Comitè de comptes 

b) Òrgans unipersonals 

- President 

- Vicepresidents 

- Secretari General 

- Tresorer 

 

SECCIÓ I: EL CONGRÉS 

Article 18è. Definició i constitució. 

1.- El Congrés és l’òrgan sobirà del partit i en té la màxima representació. Els acords i 

resolucions aprovats pel Congrés tenen caràcter vinculant per a tots els òrgans i 
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membres de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES. 

2.- El Congrés està constituït: 

a) Per tots els afiliats, que estiguin al corrent de les seves obligacions de 

pagament de les respectives quotes i / o aportacions i que no estiguin incursos 

en cap procediment i / o expedient disciplinari. Aquests podran  actuar en el sí 

dels corresponents congressos  directament o bé  per mitjà de compromissaris 

degudament elegits de conformitat amb el que disposi el Reglament del 

Congrés. 

b) Pels membres de la Comissió Executiva i les Comissions Executives Insulars al 

corrent de les seves obligacions i que no estiguin incurs en cap procediment o 

expedient disciplinari. 

Article 19è. Competències del Congrés. 

Són competències del Congrés en relació al seu àmbit territorial de competència: 

a) Aprovar i decidir les línies polítiques del partit i ratificar o desautoritzar l’actuació 

dels òrgans de direcció del partit. 

b) Elegir mitjançant votació secreta les persones que han d’ocupar els càrrecs de 

president, vicepresident, secretari general, tresorer, membres de la Comissió 

Executiva, segons les quotes i procediments establerts pels presents estatuts. 

c) En general, exercir les més àmplies facultats per a la organització i direcció del 

partit. 

d) Debatre i adoptar quants acords i documents enriqueixin el pensament polític del 

partit, defineixin la seva oferta electoral o n'afectin  l'estratègia i gestió. 

e) Aprovar i modificar els Estatuts, així com tota la documentació fonamental del 

partit. 

f) Acordar constituir una federació de partits o d'integrar-s'hi.  

g) També pot acordar el relleu dels membres abans d'acabar el seu mandat.  

h)  Dissoldre el Partit per acord de les dues terceres parts dels afiliats, que es 

reuniran en un congrés extraordinari que haurà de decidir la forma en què es 

liquidaran els béns. L'executor d'aquests acords serà l'última Comissió Executiva o 
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el que determini el congrés extraordinari de dissolució.  

i) En general, les més àmplies facultats per a la reestructuració i direcció del Partit. 

Article 20è. Funcionament. 

1.- El Congrés es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada quatre anys, la 

convocatòria del qual correspondrà al president previ acord de la Comissió Executiva. 

Entre la convocatòria i la celebració del Congrés hauran de passar, almenys, 30 dies. 

2.- El Congrés es reunirà amb caràcter extraordinari per iniciativa de la Comissió  

Executiva o a petició d'una tercera part dels afiliats. En aquest  casos, la convocatòria 

correspon al President del partit i no podran passar més de tres mesos entre la 

sol·licitud de convocatòria de Congrés i la celebració del Congrés Extraordinari. 

3.- Presidirà el Congrés una mesa designada per la Comissió Executiva i estarà 

integrada per un president, un secretari i entre 3 i 5 vocals. 

4.- El Congrés quedarà vàlidament constituït sempre que es respecti el quòrum que 

estableixi el reglament de cada Congrés. 

Article 21è. Reglament del Congrés  

En tot cas i amb anterioritat a la celebració de cada Congrés, la Comissió Executiva 

aprovarà un reglament que no podrà ser contrari als presents Estatuts i tindrà en 

compte el següent: 

a) Les candidatures a qualsevol càrrec electe haurà d’entregar-se a la mesa del 

Congrés d’acord amb el reglament corresponent. 

b) Les candidatures que es presentin hauran d’estar avalades com a mínim per un 

20% dels congressistes. 

c) Cada congressista només podrà avalar una candidatura en cada tipus 

d’elecció. 

d) Qualsevol persona afiliada, que estigui al corrent de les seves obligacions 

pecuniàries  i no estigui incursa en cap procediment disciplinari, pot optar a 

distints càrrecs electes. 

e) No es pot fer campanya electoral fora del si del partit. 
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Com a norma subsidiària al Reglament de funcionament del Congrés, aprovat per la 

Comissió Executiva que correspongui d’acord amb l’àmbit territorial, serà d’aplicació el 

Reglament del Parlament de les Illes Balears, i la seva interpretació serà a càrrec de la 

Mesa que presideixi el Congrés. 

 

SECCIÓ II: LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

Article 22è. Definició i composició. 

1.- La Comissió Executiva (CE) és l’òrgan de direcció i execució del partit.  

2.- La Comissió Executiva estarà integrada per un màxim de 20 membres elegits pel 

Congrés corresponent, dels que son membres nats el President del Partit, el Secretari 

General, el Tresorer i els Presidents i Secretaris de les Comissions Executives 

Insulars. El 50% dels seus membres serà en representació de l’Illa de Mallorca, la 

resta es repartirà entre les altres illes, en un 20% per Menorca, un 20% per Eivissa i un 

10% per Formentera; mentre no hi hagi constituït el partit a Formentera, el seu 

percentatge es dividirà entre Menorca i Eivissa a raó d’un 5% cadascun. 

3.- A les reunions de la Comissió Executiva podran assistir, amb veu i sense vot, 

qualsevol persona, quan així ho estimi adequat el President o la pròpia Comissió 

Executiva, en funció dels temes a tractar, la seva presència serà anunciada a la 

corresponent convocatòria. 

4.- Les funcions de la Comissió Executiva seran repartides a proposta del seu 

President entre els seus components seguint criteris d’operativitat i eficàcia i sempre 

amb la finalitat d’aconseguir una millor gestió i organització del partit. 

Article 23è. Funcionament. 

1.- La Comissió Executiva, a proposta del President, podrà constituir comissions 

delegades o secretaries amb plena executivitat dins l’àmbit d’actuació que tenguin, 

com pugui ser la secretaria d’organització, la secretaria de comunicació o el comitè 

electoral. Així mateix, podrà constituir nous òrgans de treball que l’auxiliïn en l’exercici 

de les seves competències. 

2- Les deliberacions de la Comissió Executiva són declarades reservades, sempre que 

no hi hagi acord en sentit contrari del propi òrgan. 
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3.- El consens presidirà les actuacions de la Comissió Executiva i de manera especial, 

sempre, en temes transversals que pugin afectar-ne al conjunt de les illes, així doncs 

quan s’hagin de prendre decisions en l’indicat sentit, el sistema de les votacions  

vendrà determinat  no per la majoria dels  membres assistents, si no pel vot ponderat 

de totes les illes, essent necessari per a l’aprovació del concret assumpte,  el vot 

favorable de dues d’elles. Mitjançant el corresponent reglament es fixaran quins son 

els temes en els que es precís aquest tipus de votació. 

Article 24è. Competències 

Són competències de la Comissió Executiva: 

a)  Mantenir relacions amb altres grups polítics i socials a nivell balear i a nivell estatal, 

europeu i internacional. 

b) Exercir, per delegació del President, la representació del partit a nivell balear i a 

nivell estatal, europeu i internacional. 

c)  Autoritzar qualsevol pacte amb altres forces polítiques a nivell balear i a nivell 

estatal, europeu i internacional. 

d) Executar els acords del Congrés a nivell balear i a nivell estatal, europeu i 

internacional. 

e) Aprovar els programes electorals del partit a nivell balear i estatal. 

f) Gestionar el patrimoni i les finances del partit a nivell balear. 

g) Interpretar els presents Estatuts 

h) Realitzar totes aquelles activitats i funcions necessàries per a la consecució dels 

objectius del partit i que no siguin atribuïdes expressament a altres òrgans del partit. 

i) Aprovar l’adquisició o transmissió de béns mobles o immobles sempre que sigui 

beneficiós per al partit. 

j) Dirigir la política general i institucional del partit: marcar les línies d’actuació dels 

càrrecs públics, acordar els noms, si n’és el cas, dels càrrecs públics autonòmics per 

via de l’article 23.3 dels estatuts; dirigir qualsevol altra activitat que vagi adreçada a 

obtenir una millor coordinació entre l’actuació institucional i el Partit. 

k) Confeccionar i aprovar la llista al Congrés i Senat espanyols, també pel procediment 
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establert a l’article 23.3 dels estatuts. Confeccionar i aprovar les llistes al Parlament 

Balear també pel procediment especial anteriorment identificat. 

l) Coordinar les actuacions de les Comissions Executives Insulars. 

m) La convocatòria ordinària i extraordinària del Congrés del partit. 

Article 25è. Sessions. 

1.- La Comissió Executiva es reunirà una vegada cada dos mesos amb caràcter 

ordinari i prèvia convocatòria del president, el qual fixarà l’ordre del dia.  

2.- També podrà reunir-se amb caràcter extraordinari per convocatòria del president 

per iniciativa pròpia, per convocatòria del vicepresident –si és el cas-, quan així ho 

sol·licitin una tercera part dels seus membres. 

3.-Les reunions de la Comissió Executiva seran presidides pel president. En cas 

d’absència del president, el substituirà en el seu càrrec el vicepresident primer i així 

successivament,  i en absència d’aquest el secretari general i aquest serà substituït pel 

membre de més edat de la Comissió. 

Article 26è. Assistència especial. 

A les reunions de la Junta Executiva podran assistir, amb veu però sense vot, els 

presidents de les comissions de treball que hagin estat formades o qualsevol afiliat 

quant així ho estimi convenient el President. 

 

SECCIÓ III: ÒRGANS UNIPERSONALS 

Article 27è. La Presidència del Partit 

1.- El President del partit en presideix els actes oficials, també la Comissió Executiva. 

Té la representació legal i política del partit i promou i coordina amb caràcter general la 

seva activitat política i organitzativa. Així mateix, correspon al President vetllar pel 

compliment dels acords adoptats pels òrgans col·legiats, controlar l’activitat general i 

exercir la direcció del partit segons el que disposen els presents Estatuts. Ostenta 

d’entre d’altres competències: la convocatòria ordinària i extraordinària del Consell 

General de cada illa, si n’és el cas, i de la Comissió Executiva. 

2.- El President, en els termes previstos als presents Estatuts, podrà designar d’entre 



22 

 

els membres de la Comissió Executiva, un màxim de dues Vicepresidències (a part de 

les dels Presidents dels Comitès Insulars), a les quals se'ls assignarà les funcions 

previstes a l’article següent així com les que es pugin determinar en el sí  de la 

Comissió Executiva. 

3.- El President podrà anomenar un Consell de Direcció Permanent, conformat per un 

màxim de set membres de la Comissió Executiva, en proporció a l’establert a l’art. 

23.3. Aquest òrgan, tendrà les funcions d’assessorament i reforç de les activitats 

pròpies de la Presidència, així com aquelles competències que tant la Presidència com 

la Comissió Executiva acordin delegar-li. 

Article 28è. La Vicepresidència. 

La figura de la vicepresidència assumeix les funcions del President en cas d’absència 

o d’impossibilitat, també assumirà aquelles competències que li siguin delegades o 

assignades expressament pel President. Hi podrà haver més d’un Vicepresident, de fet 

els que resultin elegits President de Comitè Insular, automàticament ostentaran la 

condició de Vicepresident del Partit. Els Vicepresidents dirigeixen amb el President els 

actes oficials i la Comissió Executiva. Tenen potestat per convocar extraordinàriament 

la Comissió Executiva. En cas de mort, cessament o dimissió del President la vacant 

serà coberta pel Vicepresident Primer, fins al a celebració d’un Congrés extraordinari 

en el plaç màxim de sis mesos.  

Article 29è. La Secretaria General. 

El Secretari General és l’encarregat de la coordinació del partit, d'executar els acords 

dels diferents òrgans del partit i d'adoptar les mesures necessàries per al seu bon 

funcionament. El Secretari General també s’encarrega de dirigir l’actuació de les 

comissions delegades o secretaries del partit que per la Comissió Executiva hagin 

estat creades, excepte aquelles que sigui expressament encomanades a una 

Vicepresidència. Aixeca les actes de la Comissió Executiva. Per efectes d’operativitat i 

eficiència, el Secretari General representarà al partit solidàriament amb el President a 

tots els efectes civils, mercantils, processals i administratius. 

Article 30è. El Tresorer 

El Tresorer és un vocal de la Comissió Executiva que és l’encarregat de dur els 

comptes del partit, administrar i gestionar els seus béns, elaborar els pressuposts de 

l’exercici i quantes funcions li corresponguin en l'administració i gestió dels recursos 
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del partit, sota el control i supervisió de la Comissió de Comptes i de la Comissió 

Executiva. La seva elecció correspon al Congrés del partit. 

 

SECCIO IV: COMITÈ DE COMPTES 

Article 31è. Composició i elecció. 

El Comitè de Comptes del partit estarà compost per 5 afiliats elegits per la Comissió 

Executiva, d’entre els membres dels Comitès de Comptes de cada una de les Illes. 

Els membres del Comitè de Comptes seran incompatibles amb qualsevol altre càrrec 

del partit. Els membres de del Comitè de Comptes elegiran entre els seus membres un 

president que els presidirà. 

Article 32è. Comitès de Comptes insulars. 

En el cas de la illa de Mallorca, el Consell General mitjançant el sistema de 

candidatures uninominals elegirà 3 membres d’entre els afiliats que conformaran el 

Comitè de Comptes de Mallorca. La votació serà secreta i cada elector només podrà 

votar un màxim de 3 candidats, resultant elegits els candidats que sumin major nombre 

de vots. La convocatòria d’eleccions per a la composició del Comitè de Comptes serà 

acordada per la Junta Executiva. 

A la resta d’illes, fins que no és determini la creació d’un Consell General propi, serà la 

Comissió Executiva Insular qui procedirà al nomenament dels membres del Comitè de 

comptes de cada illa. 

Article 33è. Competències. 

Seran funcions del Comitè de Comptes, tant de l’autonòmic com dels insulars: 

- Fiscalitzar l’actuació del Tresorer. 

- Elaborar informe anual sobre els pressupost i estat de comptes del partit; els insulars 

referit a cada illa i l’autonòmic a nivell general del partit. 

Cada Comitè de Comptes  haurà d'informar a la Comissió Executiva respectiva cada 

vegada que aquesta ho sol•liciti i almenys una vegada a l'any, quan revisin els 

comptes de l'exercici anterior. 
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CAPITOL III. ÒRGANS TERRITORIALS 

Article 34è. Organització. 

1.- Atesa la composició geogràfica insular de les Illes Balears, l’organització de EL PI – 

PROPOSTA PER LES ILLES s’adaptarà al fet insular i local, considerant-se cada illa 

com a àmbit organitzatiu independent i necessari, així mateix, cada municipi també 

considerat com a àmbit organitzatiu bàsic per a la participació de tots els afiliats. 

2.- Tindran la consideració d’òrgans territorials els següents: 

a) Òrgans d’àmbit insular 

- Congrés insular 

- Consell General, a les illes que es decideixi la seva formació. 

- Comissió Executiva insular 

- El Comitè de Disciplina i el de comptes referit en els articles anteriors. 

b) Òrgans d’àmbit local 

- Assemblea local 

- Comitè local 

 

SECCIÓ I: ÒRGANS D’ÀMBIT INSULAR 

Subsecció 1a. El Congrés Insular. 

Article 35è. El Congrés Insular. 

El Congrés Insular estarà constituït: 

a) Per tots els afiliats de l’Illa, l’Illa que estiguin al corrent de les seves obligacions 

pecuniàries i no estiguin incursos en cap procediment disciplinari, que actuaran 

directament o per mitjà de compromissaris degudament elegits de conformitat 

amb el que disposi el Reglament del Congrés o Consell General –a Mallorca- i 

Comitè Executiu a la resta d’Illes. 
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b) Pels membres de la Comissió Executiva Insular i els membres dels òrgans 

jeràrquicament superiors que tinguin fixat el seu domicili dins el mateix àmbit 

territorial. 

 

Article 36è. Competències del Congrés Insular. 

Són competències del Congrés Insular en relació al seu àmbit territorial de 

competència: 

a) Aprovar i decidir les línies polítiques del partit i ratificar o desautoritzar 

l’actuació dels òrgans de direcció del partit en l’àmbit insular. 

b) Elegir mitjançant votació secreta les persones que han d’ocupar els càrrecs de 

president, secretari general, tresorer i els membres de la Comissió Executiva 

Insular en el seu respectiu àmbit territorial, així com els membres del Consell 

General a les illes on es decideixi la seva constitució. 

c) En general, exercir les més àmplies facultats per a la organització i direcció del 

partit en els seu respectiu àmbit territorial. 

d) Aprovar o modificar la normativa reglamentària i organitzativa pròpia del seu 

àmbit territorial sense poder alterar el conjunt de normes de rang superior. 

e) Debatre i adoptar quants acords i documents enriqueixin el pensament polític 

del partit, defineixin la seva oferta electoral o afectin la estratègia i gestió del 

partit. 

f) També pot acordar el relleu dels membres abans d'acabar el seu mandat.  

g) En general, les més àmplies facultats per a la reestructuració i direcció del 

Partit a nivell insular. 

Subsecció 2a. El Consell General. 

Article 37è. El Consell General: concepte i constitució. 

1.- El Consell General (CG) és l’òrgan suprem del partit entre Congrés Insular i 

Congrés Insular a cada illa on estigui constituït, li corresponen les més altes facultats 

de direcció llevat d’aquelles que són exclusives del Congrés. La seva constitució  tant 

sols és obligatòria a la illa de Mallorca, mentrestant a les altres Illes, podran crear-lo  si 
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així ho decideix la Comissió Executiva. 

2.- El Consell General estarà integrat pel President, els Vicepresidents, el Secretari 

General, el Tresorer, els membres electes i els membres nats. A Mallorca són 

membres electes de CG un mínim de 40 i un màxim de 70 afiliats elegits directament 

pel Congrés.  

3.- L'elecció dels membres electes del CG, la formació de les candidatures i la votació 

vindran regulades pel Reglament del Congrés. Aquest Reglament podrà preveure 

sistemes d'elecció per llistes tancades i repartiment proporcional, així com 

mecanismes d'elecció en llistes obertes i no bloquejades. 

4.- Seran membres nats del CG els afiliats a EL PI que reuneixin les següents 

condicions: 

a) Els parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, dels Consells Insulars, del 

Congrés de Diputats, del Senat i del Parlament Europeu. 

b) El President i Consellers del Govern de les Illes Balears. 

c) El President i els Consellers Executius dels Consells Insulars. 

d) Els Batles, tant els electes, com els que ho seran i ho deixin de ser al llarg de la 

legislatura.  

e) Els membres de la Comissió Executiva. 

f) Els Presidents dels Comitès Insulars. 

g) Els Presidents, o per delegació els Secretaris, en representació dels seus Comitès 

Locals. Si el president fos membre electe serà membre nat el secretari del comitè local 

corresponent. 

5.-La pèrdua de la condició de membre de la Comissió Executiva o de la Comissió 

Executiva Insular per qualsevol causa que no sigui el cessament de militància o 

l'expulsió del partit, no implica “per se” la pèrdua de la seva condició de membre del 

Consell General. 

6.- L’absència injustificada al llarg de dos anys a tres reunions o bé l'absència a 6 o 

més reunions del Consell General, prèvia tramitació del corresponent procediment 

disciplinari,  implicarà el cessament en el càrrec. 



27 

 

Article 38è. Competències del Consell General. 

Són competències del CG dintre del seu àmbit d’actuació: 

 a) Vigilar i impulsar el compliment dels acords i línies polítiques decidides al 

Congrés Insular. 

 b) Aprovar el Reglament de cada Congrés o Assemblea Territorial. 

 c) Ratificar les coalicions i acords electorals, de govern o de col•laboració 

pactats per la Comissió Executiva Insular a nivell insular i local. 

 d) Impulsar l’actuació general del partit i rebre informació i propostes per part 

de la Comissió Executiva Insular per ser ratificades. 

 e) Elaborar el propi reglament de funcionament. 

 f) Decidir, en última instancia, , en qualsevol conflicte de caire no disciplinari els 

conflictes que puguin sorgir d’entre els òrgans del partit o entre militants i qualsevol 

d’aquests òrgans.  

 g) Adoptar, quan pertoqui, les resolucions reglamentàries en matèria de 

conflictes i disciplina. 

 h) Aprovar la proposta de la Comissió Executiva de convocatòria de cada 

Congrés Insular, el reglament i l’ordre del dia del mateix. 

 i) Establir les línies generals de la política electoral 

 j) Ratificar les llistes de candidats a les eleccions que aprovi la Comissió  

Executiva o l’òrgan en qui aquesta delegui la competència, en especial les llistes de 

candidats als Consells Insulars i al Parlament de les Illes Balears. 

 k) Establir les línies fonamentals de la política electoral insular de “EL PI -  

PROPOSTA PER LES ILLES”. 

 l) Aprovar els pressuposts i la revisió de comptes de l’exercici anterior del partit 

a proposta del tresorer previ informe del Comitè de Comptes. 

 m) Elegir els 3 membres integrants del Comitè de Disciplina i el Comitè de 

Comptes insular. 
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 o) Examinar i fiscalitzar la gestió del Comitè de Disciplina i el Comitè de 

Comptes insular. 

 p) Elegir les possibles vacants dels diferents òrgans a proposta del President, 

sempre que no siguin els càrrecs de President, Secretari General i Tresorer. 

 q) Totes aquelles altres competències que li puguin ser delegades i 

encomanades per part del Congrés del partit. 

En les illes a on no s’hagi constituït el CG, les competències d’aquest seran assolides 

per la Comissió Executiva Insular corresponent. 

Article 39è. Sessions. 

1.- El Consell General es reunirà amb caràcter ordinari cada quatre mesos mitjançant 

convocatòria del President el qual fixarà l’ordre del dia previ acord de la Comissió 

Executiva corresponent. 

2.- El Consell General també podrà reunir-se amb caràcter extraordinari a iniciativa del 

president, de la Comissió Executiva o a petició de 1/3 part dels membres del Consell. 

En aquests dos darrers casos el President estarà obligat a convocar el Consell en el 

termini de 15 dies. 

3.- En cas d’absència del President el substituirà el Vicepresident i en absència 

d’aquest el Secretari General. 

Subsecció 3a. La Comissió Executiva Insular. 

Article 40è. Concepte. 

1.-La Comissió Executiva Insular (CEI) es l’òrgan de direcció i execució del partit dins 

l’àmbit de cada Illa i estarà sotmesa als acords adoptats per la Comissió Executiva 

pels principis de competència, territorialitat i especialitat, en el seu cas. La Comissió 

Executiva Insular estarà integrada per un President, un Secretari General, un Tresorer 

i per un màxim de 25 membres elegits pel Congrés Insular dins el seu propi àmbit 

d’actuació. 

2.- Les funcions de la Comissió Executiva Insular seran repartides entre els seus 

components seguint criteris d’operativitat i eficàcia i sempre amb la finalitat 

d’aconseguir una millor gestió i organització del partit dins el seu respectiu àmbit 

territorial de competència. 
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3.- La CEI a proposta del seu President,  podrà constituir comissions delegades o 

secretaries amb plena executivitat dins l’àmbit d’actuació que portin, així com constituir 

nous òrgans de treball que l’auxiliïn en l’exercici de les seves competències. 

Article 41è. Competències de la Comissió Executiva Insular  

Són competències de la Comissió Executiva Insular dins el seu propi àmbit territorial 

de competències: 

a) Organitzar i dirigir la vida interna del partit, així com la coordinació dels seus òrgans 

dins de cada illa. 

b) Mantenir relacions amb altres grups polítics i socials a nivell insular i municipal. 

c) Exercir per delegació del President Insular, la representació del partit a nivell insular 

i municipal. 

d)  Executar els acords del Congrés, la Comissió Executiva, el Consell General –en 

cas que existeixi- i el Congrés Insular. 

e) Realitzar totes aquelles activitats i funcions necessàries per a la consecució dels 

objectius del partit i que no siguin atribuïdes expressament a altres òrgans del partit. 

f)  Dirigir la política general i institucional del partit a nivell insular i municipal. 

g)  La formulació de les polítiques insulars, programes electorals a cada illa, possibles 

pactes amb altres formacions i la confecció de les llistes electorals d’àmbit insular, així 

com la ratificació de les llistes municipals en l’àmbit de la seva illa. 

h) La Comissió Executiva Insular assumirà totes les competències que li puguin ser 

delegades per part dels òrgans amb competències de delegació, segons aquests 

estatuts i els seus reglaments de desenvolupament. 

i) Gestionar les finances del partit en el corresponent àmbit insular i local. 

j) Realitzar totes aquelles activitats i funcions necessàries per a la consecució dels 

objectius del partit i que no siguin atribuïdes expressament a altres òrgans del partit 

Article 42è. Sessions de la Comissió Executiva Insular. 

La Comissió Executiva Insular es reunirà una vegada al mes amb caràcter ordinari i 

prèvia convocatòria del President Insular del partit, el qual fixarà l’ordre del dia.  
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També podrà reunir-se amb caràcter extraordinari a petició del President del partit, per 

iniciativa pròpia, o quan així ho sol·licitin una tercera part dels seus membres. 

Subsecció 4ª. Òrgans unipersonals insulars 

Article 43è. La Presidència Insular 

1.- El President Insular en presideix els actes oficials de EL PI  a la illa on pertany. Té 

la representació legal i política del partit a nivell de cada illa i promou i coordina amb 

caràcter general la seva activitat política i organitzativa. Així mateix, correspon al 

President vetllar pel compliment dels acords adoptats pels òrgans col•legiats , controlar 

l’activitat general i exercir la direcció del partit segons el que disposen els presents 

Estatuts. Ostenta entre d’altres competències: la convocatòria ordinària i extraordinària 

del Consell General –si el té constituït- i de la Comissió Executiva Insular. 

2- El President Insular, en els termes previstos als presents Estatuts, podrà designar 

d’entre els membres de la Comissió Executiva Insular, un màxim de dues 

Vicepresidències, a les quals se'ls assignarà les funcions previstes a l’article següent i 

les que es determinin, amb l'aprovació de la Comissió Executiva Insular.  

3.- El President Insular podrà anomenar un Consell de Direcció Permanent, conformat 

per un màxim de set membres de la Comissió Executiva Insular. Aquest òrgan, tendrà 

les funcions d’assessorament i reforç de les activitats pròpies de la Presidència, així 

com aquelles competències que tant la Presidència com la Comissió Executiva Insular 

acordin delegar. 

Article 44è. La Vicepresidència Insular. 

La figura de la vicepresidència assumeix les funcions del President Insular en cas 

d’absència o d’impossibilitat, també assumirà aquelles competències que li siguin 

delegades o assignades expressament pel President. Hi podrà haver un màxim de dos 

Vicepresidents. Els Vicepresidents dirigeixen amb el President els actes oficials i la 

Comissió Executiva Insular. Tenen potestat per convocar extraordinàriament la 

Comissió Executiva Insular. En cas de mort, cessament o dimissió del President 

Insular la vacant serà coberta pel Vicepresident Primer, fins al a celebració d’un 

Congrés extraordinari en el plaç màxim de sis mesos. 

Article 45è. La Secretaria General Insular. 

El Secretari General Insular és l’encarregat de la coordinació del partit, d'executar els 
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acords dels diferents òrgans del partit i d'adoptar les mesures necessàries per al seu 

bon funcionament. El Secretari General Insular també s’encarrega de dirigir l’actuació 

de les comissions delegades o secretaries del partit que per la Comissió Executiva 

Insular hagin estat creades, excepte aquelles que sigui expressament encomanades a 

una Vicepresidència. Aixeca les actes de la Comissió Executiva Insular.  

El Secretari General Insular, per efectes d’operativitat i eficàcia, representa el partit 

solidàriament amb el President Insular a tots els efectes civils, mercantils, processals i 

administratius. 

Article 46è. El Tresorer Insular. 

El Tresorer és un vocal de la Comissió Executiva Insular, elegit pel Congrés Insular, 

que és l’encarregat de dur els comptes del partit en l’àmbit de l’Illa corresponent, 

administrar i gestionar els seus béns, elaborar els pressuposts de l’exercici i quantes 

funcions li corresponguin en l'administració i gestió dels recursos del partit, sota el 

control i supervisió de la Comissió de Comptes i de la Comissió Executiva Insular. 

Subsecció 5ª. El comité de disciplina 

Article 47è. Composició i elecció.  

Cada illa disposarà del seu propi Comitè de Disciplina del partit,  que estarà composat 

per 5 afiliats. 

A Mallorca els 5 elegits ho seran pel Consell General mitjançant el sistema de 

candidatures uninominals. La votació serà secreta i cada elector només podrà votar un 

màxim de 3 candidats, resultant elegits els candidats que sumin major nombre de vots. 

Els membres d’aquest Comitè triaran d’entre ells un responsable que assumirà la 

Presidència del mateix. La convocatòria d’eleccions serà acordada per la Comissió 

Executiva i podrà presentar-se qualsevol afiliat al corrent de pagament i sense 

expedient disciplinari obert. 

A la resta d’illes, on no s’hagi constituït el Consell General,  serà la respectiva 

Comissió Executiva Insular qui triarà els 5 membres del Comitè de Disciplina 

corresponent i entre ells elegiran un President del mateix.  

Article 48è. Incompatibilitats 

Els membres del Comitè de Disciplina seran incompatibles amb qualsevol altre càrrec 
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del partit. 

Article 49è. Expedient Disciplinari. 

1.- .- La tramitació d’un expedient disciplinari s’iniciarà des del  moment en que el 

Comitè de Disciplina en tengui coneixement a través de l’oportuna comunicació de la  

Secretaria General Insular, que en serà l’encarregada de traslladar-li els oportuns 

incidents i / o fets que puguin haver estat objecte d’una presumpta vulneració de les 

disposicions legals i / o reglamentàries vigents o be de les normes que s’estableixen 

en els presents Estatuts. Als efectes anteriors, qualsevol afiliat i òrgan col·legiat del 

partit que en  tengui coneixement de qualsevol  fet vulnerari de l’indicat ordre, vindrà 

obligat a comunicar-lo de manera escrita a la Secretaria General. El procediment, en 

tot cas,  haurà de substanciar-se en un termini màxim de 6 mesos. 

2.- Prèviament a la resolució de qualsevol expedient s’haurà d’informar a la persona 

interessada de l’obertura de l’expedient i dels fets que se li imputen. Cap expedient 

podrà resoldre’s sense que la persona interessada hagi pogut defensar-se tot 

expressant les seves raons i aportant les proves que estimi oportunes. 

3.- A l’illa de Mallorca en cas de tractar-se d'un expedient disciplinari incoat a un 

membre del Consell Insular, encara que la instrucció sigui competència sempre del 

Comitè de Disciplina, la resolució correspondrà al Consell General, que haurà 

d'adoptar-la per majoria absoluta dels seus membres; contra l’acord no hi cabrà cap 

recurs en via ordinària. En aquest cas a la resta d’Illes resoldrà la Comissió Executiva 

Insular respectiva. 

4.- Quan s’hagi d’expedientar a un membre del Parlament o del Govern de les Illes 

Balears, la instrucció correrà a càrrec del Comitè de Disciplina de la illa de residència 

del expedientat i la resolució correspondrà a la Comissió Executiva autonòmica que 

haurà d'adoptar-la per majoria absoluta dels seus membres; contra l’acord no hi cabrà 

cap recurs en via ordinària. 

5.- En els altres supòsits la instrucció de l'expedient i la resolució correspondrà al 

Comitè de Disciplina. 

6.- Contra la resolució de l'expedient pel Comitè de Disciplina, es podrà interposar 

recurs d'alçada en única instància, davant la Comissió Executiva Insular. El terme per 

recórrer-la serà de quinze dies a partir de la data de notificació de la resolució. 
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7.- Els terminis de prescripció comptaran des de la data que s’hagi comès la infracció, 

si bé s’interrompran des del moment que s’iniciï contra el presumpte infractor l’oportú 

expedient disciplinari. Les infraccions prescriuran: 

a) Les molt greus als tres anys 

b) Les greus a l’any 

c) Les lleus als tres mesos 

 

SECCIÓ II: ÒRGANS D’ÀMBIT LOCAL 

Article 50è. Organització municipalista 

1.- L'element d'organització bàsic d’ EL PI –PROPOSTA PER LES ILLES és el 

municipi, el qual s'organitza a partir d'una unitat geogràfica bàsica d’acció i actuació. 

2.- Son òrgans d’àmbit local del Partit: l’Assemblea Local, el Comitè Local i el Comitè 

de zona o de barri. 

3.- Les Assemblees i els Comitès locals són els canals mitjançant els quals l'afiliat és 

informat de la vida del Partit i des d'on participa activament en aquest; intervé en la 

discussió de la política de l'organització, dels seus documents i programes; on 

participa en les decisions, elabora els programes d'actuació del seu àmbit territorial, i, 

si fa falta, els executa. En definitiva es on l’afiliat desenvolupa directament la seva 

militància. 

4.- Als municipis es potenciarà al màxim la democràcia participativa i oberta dins dels 

partit i a les institucions on estigui representat. 

Article 51è. L’Assemblea Local 

1.- L'Assemblea local, formada per tots els afiliats d'un municipi, és la representació 

màxima del partit en aquest àmbit territorial. Correspon a l'Assemblea local: 

a) Elegir el president, el secretari i cada un dels membres del Comitè local. 

b) Decidir sobre l'actuació del Comitè local, tot reafirmant la seva confiança en aquest 

o bé retirant-la-hi. 
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c) Debatre i decidir sobre les ponències o propostes que li sotmeti el Comitè local. 

d) Qualssevol altra qüestió que afecti al funcionament d’ EL PI dins del marc d'acció 

geogràfic corresponent a l'Assemblea Local.  

2.- L'Assemblea Local haurà de reunir-se cada vegada que la convoqui el President 

del Comitè Local, com a mínim una vegada a l’any, o bé quan ho sol•liciti almenys una 

tercera part d'aquesta. En aquest segon cas, la petició es dirigirà al President del 

Comitè, expressant els temes a tractar i és farà la convocatòria dins del termini màxim 

de 15 dies naturals, sense que puguin transcórrer més de trenta dies naturals entre la 

presentació formal de la petició i la celebració efectiva de l'Assemblea. 

Article 52è. El Comitè Local 

1.- El Comitè local és l'òrgan d'execució dels acords de l'Assemblea local i de les 

directrius i òrgans del partit. Assumirà les funcions de representativitat, organització i 

coordinació a nivell de cada municipi. Serà responsable davant l'Assemblea local a la 

qual donarà compte de les seves actuacions.  

2.- Els comitès locals estaran formats per un màxim de quinze membres i un mínim de 

cinc elegits per l’Assemblea local, endemés dels membres nats. Tindran la 

consideració de membres nats del Comitè local els regidors en el municipi afiliats al 

partit i els presidents dels subcomitès locals que d’acord amb els presents Estatuts 

s’hagin pogut crear, també els membres electes del Consell General, on estigui creat. 

3.- Els Comitès Locals es reuniran ordinàriament com a mínim cada mes mes; i amb 

caràcter extraordinari sempre que ho decideixi el President o ho determinin els seus 

reglaments, per pròpia iniciativa, o bé a proposta d'una tercera part dels seus 

membres. 

4.- En cas de convocatòria extraordinària, el Comitè s'haurà de reunir en un termini no 

superior als set dies hàbils des de la mateixa, i el seu ordre del dia definitiu haurà 

d'estar a l'abast dels seus membres amb un mínim de 24 hores d'antelació.  

5- Els Comitès Locals proposaran el programes i les llistes electorals a les eleccions 

locals, les quals hauran de ser ratificades, si és el cas, per la Comissió Executiva 

Insular.  

6- Els Comitès Locals podran tenir el seu propi Reglament de funcionament intern, 

amb el preceptiu respecte al contingut dels presents Estatuts, el qual haurà de ser 
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aprovat per l'Assemblea local i ratificat per la Comissió Executiva Insular.  

7.- En atenció a les especials característiques de Palma com a capital de les Illes 

Balears, i per la diversitat i complexitat del context poblacional, social, econòmic i 

polític, el Comitè Local de Palma comptarà amb un màxim de 40 membres electes per 

l'assemblea, a més del Batle, el portaveu del Grup Municipal i els regidors, així com els 

membres electes al Consell General de Mallorca. 

8.- El desenvolupament de l'estructura d'organització,  la forma d'elecció dels diferents 

òrgans i les funcions complementàries del Comitè Local de Palma seran establertes en 

el seu Reglament, aprovat per l'Assemblea Local i ratificat per el Comissió Executiva 

Insular de Mallorca. 

Article 53è. Comitès de zona i de barri 

1.- En aquells municipis que per la seva dimensió i/o disparitat de nuclis urbans així ho 

aconselli, es podran crear, prèvia aprovació per part del Comitè Local i de la Comissió 

Executiva  Insular els subcomitès locals, denominats Comitès de Zona o de barri. 

2.-La composició dels diferents subcomitès locals i les seves funcions quedarà reflectit 

a l’acord de creació, així com l’acotació del seu àmbit d’actuació. Els subcomites locals 

estaran presidits per un persona elegida entre els afiliats del seu propi àmbit 

d’actuació. Per definir el funcionament i organització, la implicació dels responsables 

d'aquests Comitès en el funcionament del Comitè Local i del Partit, s'estarà a allò que 

s'estableixi en el Reglament del Comitè Local. 

3.-En el cas de Palma, els Comitès de Zona podran ser suplerts pels Comitès de Barri, 

en el nombre que es fixi en el Reglament del Comitè Local, així mateix podran 

conviure uns i altres, conformant un Comitè de Zona, diversos comitès de barri, 

d’acord amb el que estableixi el Comitè Local. 

CAPÍTOL IV.- ORGANITZACIÓ SECTORIAL. 

Article 54è.- Concepte 

Les branques sectorials emmarcaran als afiliats que vulguin agrupar-se en funció d'un 

àmbit d'actuació especialitzat, professional o ben econòmic. 

La Comissió Executiva fixarà el nombre de branques sectorials d'acord amb les 

necessitats del Partit (sanitat, cultura, turisme, educació...), també o podrà fer la 
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corresponent Comissió Executiva Insular en el seu àmbit. 

Article 55è.- Objectius. 

Les branques sectorials tindran els següents objectius bàsics: 

- Assessorar i informar al Partit dels temes de la seva competència.  

- Col•laborar en les tasques de preparació de programes d'actuació i en les de 

formació dels afiliats.  

- Cooperar i ajudar permanentment a instàncies del Grup Parlamentari, Govern 

de la Comunitat Autònoma i dels Consells Insulars, així com dels organismes de 

Govern municipal que participi el Partit.  

Article 56è.- Funcionament. 

1- La Comissió Executiva i/o Insular designarà, d'entre els seus membres, un 

coordinador de les branques sectorials.  

2- Cada branca sectorial tindrà un responsable triat mitjançant votació d'entre els 

afiliats que en formin part, emmarcats a la branca que es tracti, reunits en assemblea.  

3- L'organització i funcionament ordinari de les branques sectorials es regularà 

mitjançant un Reglament aprovat bé per la Comissió Executiva o per la Comissió 

Executiva Insular. 

 

TITOL III.  

RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

Article 57è. Bens patrimonials. 

1.- El patrimoni del partit, el constitueixen els béns mobles i immobles, així com els 

comptes corrents i depòsits dels quals sigui titular. El partit podrà adquirir béns de tota 

classe de conformitat amb les lleis i amb els presents Estatuts. 

2.- El partit podrà adquirir, administrar i disposar dels béns i drets que resultin 

necessaris per al compliment de les seves finalitats. 

3.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES no té patrimoni fundacional. 
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Article 58è. Recursos econòmics  

1.- Els recursos econòmics prevists per al desenvolupament de les finalitats i activitats 

del partit seran: 

Les quotes periòdiques dels seus afiliats. El Consell General o la Comissions Insulars 

de  Menorca, Eivissa i Formentera,  en els seus respectius àmbits, podran podrà 

revisar la quantitat mínima de les citades quotes al pagament de les quals estan 

obligats tots els afiliats 

Les quotes extraordinàries que acordin, dintre dels àmbits corresponents, el Consell 

General o l’òrgan corresponent per satisfer les despeses de caràcter extraordinari 

Els productes de les activitats pròpies del partit i els rendiments procedents de la 

gestió dels seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats 

promocionals. 

Les subvencions que rebi el partit 

Els fons procedents de préstecs o crèdits que concerti, sempre que sigui previsible 

poder atendre la càrrega financera que aquests suposin. 

Les herències, llegats i donacions que es produeixin a favor del partit. 

Qualsevol altre recurs lícit que rebin de conformitat amb el que disposa el marc 

legislatiu vigent. 

2.- De les quotes periòdiques dels afiliats degudament cobrades i / o liquidades, com a 

mínim un 25% serà transferit al comitè local que correspongui de l’afiliat que fa el 

pagament, per poder fer front a les càrregues que pugui tenir el comitè local al que 

pertanyen cadascun dels afiliats a EL PI. 

 Article 59è. Pressuposts. 

La Comissió Executiva corresponent, a proposta del Tresorer si fos el cas, presentarà 

al Consell General, on estigui creat, la revisió dels comptes de l’exercici anterior, i el 

projecte de pressupost anual perquè aquest els aprovi o els rebutgi. A les illes on no hi 

hagi Consell General, serà la Comissió Executiva Insular l’encarregada de fer les 

referides actuacions. La durada de l’exercici econòmic serà d’un any i coincidirà amb 

l’any natural. 
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Article 60è. Control dels comptes. 

La Comissió de comptes preveurà un sistema de control intern que garanteixi 

l’adequada intervenció i control comptable de tots els actes i documents dels quals es 

derivin drets i obligacions de contingut econòmic, d’acord amb els presents Estatuts. 

Article 61è. Llibres del Partit. 

El partit durà a cada illa, endemés del Llibre de Registre d’Afiliats, el Llibre d’Actes i el 

Llibre de Comptes, així com tots aquells altres documents que la legislació vigent 

exigeixi i que permetin en tot moment conèixer la situació financera del partit. Restaran 

dipositats a la seu del partit, sota la supervisió del Secretari General Insular i 

anualment seran depositats a la Secretaria General del partit. 

 

TITOL IV 

EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ 

Article 62è. Dissolució.  

Quan així s’estimi convenient a través d’acord adoptat per majoria de 2/3 parts del 

Congrés extraordinari convocat per a tal fi, EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES podrà 

acordar  la seva dissolució. 

Article 63è. Causes d’extinció o dissolució 

Són causes d’extinció del Partit: 

a) L’acord del Congrés extraordinari convocat per a tal fi i adoptat per majoria de 2/3 

parts 

b) La dissolució acordada per resolució judicial ferma en els supòsits prevists a les 

lleis. 

c) Les causes previstes a la legislació vigent. 

Article 64è. Liquidació dels bens. 

El Congrés extraordinari que decideixi la dissolució o extinció del partit també decidirà 

la forma de liquidació dels béns dels quals és titular el partit, una vegada satisfetes les 
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obligacions financeres o d’altre tipus que existeixin, i el destí del patrimoni resultant. 

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució o extinció, una vegada satisfetes 

les obligacions contretes, es destinarà a entitats sense ànim de lucre, com són altres 

partits, fundacions o associacions. 

L’òrgan encarregat d’executar els acords adoptats en aquest Congrés extraordinari 

serà la darrera Comissió Executiva, llevat acord en contrari adoptat pel Congrés. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA.- Qualsevol aspecte no explicitat en els presents Estatuts, quedarà regulat 

de forma supletòria per la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i 

qualsevol altra norma que faci referència al funcionament i finançament dels partits 

polítics. 

SEGONA.- El present estatut podrà ser desenvolupat reglamentàriament pels òrgans 

de direcció del partit d'acord amb el previst en el mateix. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA.- El desplegament dels òrgans territorials del partit a què fan referència els 

presents Estatuts al Títol II Capítol III, s’aniran creant a mesura de la implantació, 

representació i consolidació de EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES a tot el territori 

de les Illes Balears acotant les funcions que els atorguen els presents Estatuts a 

l’acord de la seva creació. 

SEGONA.- Per a la gestió i funcionament inicial del Partit, fins a la celebració del 

primer Congrés, que serà Fundacional, i que es durà a terme en un plaç màxim d’un 

any des de l’atorgament davant Notari de l’Acta Fundacional del Partit, el President 

que consti en la mateixa podrà anomenar una Comissió Executiva Provisional 

d’àmbit autonòmic formada pel propi President i per: un o dos Vicepresidents (que 

podrà augmentar-se fins a 5 a mesura que s’incorporin totes les illes de l’arxipèlag 

balear), un Secretari General i els vocals necessaris fins arribar a un número màxim de 

26 membres, sempre segons el que regula l’art. 22.2, es a dir, 13 correspondran a 

Mallorca, i la resta a Menorca i Eivissa, entre tots ells es que designarà un Tresorer. 

Aquesta Comissió Executiva Provisional podrà constituir Comissions Executives 
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Provisionals Insulars a cada illa, amb un mínim de 7 i un màxim de 15 membres, que 

gestionaran l’actuació del partit en el seu àmbit territorial, fins a la celebració del 

corresponent Congrés Insular. 

 


