PONÈNCIA D’ESTATUTS
1.- PROPÒSITS
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS neix amb la voluntat de
convertir-se en la força política majoritària a les Illes; posant l’accent del seu
plantejament tant en la defensa de la cultura, el medi ambient, el teixit
econòmic, el tarannà i el dret d’igualtat dels ciutadans de les Illes Balears, com
en els interessos que ens són propis. Hem de tenir la convicció necessària en
les nostres capacitats i valors i, junts, podrem fer arribar el nostre projecte
polític a la majoria de la ciutadania. La fita és tant ambiciosa com necessària i
cal que siguem conscients que queda molt camí per fer.
Havent-se ja complit quaranta anys del nostre Estatut d’Autonomia, ha quedat
palès quin és el sostre del mateix: el que defensen els partits espanyols
majoritaris, però que ni tan sols arriben a assolir. No hi caben interpretacions.
Els plantejaments de les diferents opcions polítiques al llarg d’aquests anys
posen de manifest les virtuts i mancances d’aquestes, així com la definició de la
relació del nostre territori amb l’Estat. Aquesta situació ens du a la convicció
que, pel bé de les Illes, hem de disposar d’una força política majoritària que
neixi aquí, que no respongui als dictats de fora, que ocupi la centralitat, entesa
com aquell espai on la majoria de la ciutadania pot coincidir amb idees, valors,
sentiments i ambicions col·lectives. Aquest plantejament és vital per a la
defensa dels nostres interessos com a poble. Hem de ser conscients que la
política és un instrument que ha de reflectir l’expressió de voluntat d'un poble,
que els valors que el defineixen són els seus trets territorials, familiars,
lingüístics, culturals, cívics, etc. i que, a través de la política, s'ha d'establir el
sistema de protecció mediambiental, econòmic i social que ha de permetre el
benestar de la societat a qui serveix la política.
Per poder portar a terme aquest projecte és indispensable fer-ho des d’un
anàlisi realista que incorpori els canvis importants que s’han produït en el
paisatge polític, social, econòmic, cultural i de valors de les nostres Illes, en
especial en els darrers anys. Es tracta de millorar tot allò que calgui per
adaptar-ho als nous temps i a les noves circumstàncies. Així, el projecte s’ha
d’articular en un partit polític modern, obert, coherent, eficaç i pròxim als
ciutadans. Un partit polític on les seves estructures, el seu funcionament, el seu
discurs i el seu estil esdevinguin una eina útil per conquerir els objectius
fundacionals i arribar a la majoria de la ciutadania. Per això, també hem de ser
conscients que tant l’estructura com l’organització d’aquest, han de tenir la
funcionalitat adequada a la seva dimensió i que, en l’actual conjuntura de crisi
en tots els sentits, cal que prioritzem el contingut al continent. Conscients que
l’esdevenir del projecte durà aparellades les necessàries adaptacions de les
estructures representatives, participatives i organitzatives d’EL PI –
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Així, entenem, que ara cal afrontar el camí amb la convicció dels objectius i
amb una bona dosi imaginativa i de participació de tota la militància per saber
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combinar utopia i pragmatisme, passió i reflexió, ambició i eficàcia, joventut i
experiència. Cal que la nostra sigui una organització transparent, coherent i
reflexiva, que sàpiga posar-se en el lloc dels col·lectius i de les persones,
comprendre i assumir les seves ambicions, necessitats i inquietuds,
representar-les i donar-hi respostes. I això només es pot aconseguir amb
estructures de participació obertes i receptives. Amb un partit fresc, vertebrat,
obert al ciutadà i ben estructurat, reforçant la capacitat de lideratge que ens
permeti avançar cap a l’horitzó que volem per a les Illes Balears.

2.- ASSEMBLEES LOCALS: EL FONAMENT NECESSARI
Propugnem un partit participatiu, viu i actiu amb la militància. Massa sovint els
partits polítics actuen com a “partits d’electors” i no com a “partits de gent”. El Pi
vol ser un partit de gent compromesa amb els valors de cadascuna de les illes
que conformen la nostra comunitat Autònoma i ha de ser aquest fet font de la
nostra força i de la nostra identitat.
Moltes vegades la subordinació a la conjuntura política, als temps marcats per
les accions de govern, a la necessitat de respostes ràpides descuiden massa el
paper i funció de la militància com a sobirana i depositària de la voluntat del
partit polític. La manca de proximitat, uns processos de presa de decisió poc
participatius i la dificultat d’adaptabilitat a la realitat d’un país i d’una societat
que han canviat poden ser alguns dels arguments per fonamentar aquesta
afirmació.
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la pretensió de protegir i
potenciar al màxim la gran riquesa que suposa la militància i, per això,
estructura l’organització territorial del partit a les illes, als municipis i les
barriades. La base d’El Pi són les Assemblees Locals, on el militant ha de
poder desenvolupar la seva participació. Sovint el territori propi on es desplega
l’actuació és la que ha de motivar més la militància. Per això, si no tenim la
participació que voldríem per part de la militància, potser és perquè els temes
que toquem o les qüestions que plantegem no sempre són del seu màxim
interès o perquè no s’han desenvolupat suficientment els mecanismes existents
per a la presa de decisions entre els diferents nivells de l’organització. Per
aquests motius, cal que els municipis i les barriades esdevinguin en els motors
de la participació i creixement d’El Pi. Les Assemblees Locals han de tractar
temes de realitat local, social i nacional que afecten directament la militància i
llur compromís polític, augmentar l’assistència, el debat, la participació i també
la implicació amb els acords adoptats. Per això, aquestes seran sobiranes en
l’àmbit propi de decisió. Cal més convicció ideològica i fomentar el sentiment de
pertinença. Cal insistir en aquesta línia d’actuació. Les estructures de base han
de ser elements que, amb la seva opinió i valoració, han de debatre sobre la
realitat que envolta i preocupa la militància.
Per potenciar aquesta participació de la militància, a través de l’estructura
territorial del partit, també és necessari que les decisions que adopti el partit i
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que afectin un territori en concret s'hagin de consultar als consells generals
insulars, executives insulars i les assemblees locals corresponents quan fan
referència al seu àmbit directe d’actuació o influència. La participació de la
militància i els fòrums de debat no han de ser trobades aïllades al funcionament
normal del partit. La direcció ha de garantir a la militància que les seves
aportacions siguin considerades per establir les presents i futures línies
d'actuació d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. S’han d’establir
canals de participació dels afiliats i simpatitzants en la presa de decisions del
partit, seguint les tesis actuals de la cultura de la participació ciutadana.

3.- LA IMPORTÀNCIA DE LA MILITÀNCIA
Els militants som les persones que lliurement hem decidit implicar-nos en una
organització política. No tothom ho fa pels mateixos motius ni a partir dels
mateixos impulsos, però sí que hi ha qualque cosa en comú: volem ser
escoltats i també contestats quan parlem i aportem, volem sentir-nos
considerats i volem poder participar en la presa de decisions i en l’elaboració
del discurs del partit. Volem poder exercir en plenitud la nostra militància.
Volem trobar-nos amb gent que té un mateix sentiment de país, participar en la
vida del partit, “fer política” i, també, rebre resposta a les nostres inquietuds.
El nombre d’afiliats no és l’únic signe de vitalitat del partit. També ho és la
vitalitat que demostra la militància, bé quan realitza tasques al servei del partit o
bé actuant dins la mateixa societat en càrrecs de representació no política. Cal
valorar més l’esforç personal i la dedicació, majoritàriament desinteressada,
d’aquesta feina. Sense aquesta important aportació res del que plantegem
seria possible. Resulta obvi, doncs, que fer créixer El Pi vol dir fer créixer la
dedicació de la militància i no només la seva quantitat, sinó també reforçar els
espais on participa i obrir-ne de nous; assumint els òrgans de direcció una
decisiva acció de servei, tot cercant una major participació tant quantitativament
com qualitativament. Només amb més participació es pot generar la inquietud
per una dedicació activa permanent, deslligada dels períodes electorals.
És obvi que, si pretenem ampliar la base militant i consolidar l’existent, hem de
proporcionar una estructura de participació més eficaç, més sòlida i més
eficient. Més implicació de les bases en la presa de decisions estratègiques tan
sols ho podem fer potenciant la militància des de la base: les assemblees locals
i les barriades. Una militància compromesa i implicada en les decisions
polítiques del partit és la millor garantia de mobilització i d’incidència en la
societat. Hem de tenir clar que si l’organització, en la seva totalitat, coneix
l’estratègia de la direcció d’una forma clara, s’aconsegueix proximitat i
complicitat, es provoca debat, discussió i participació, en definitiva, es reforça el
compromís. Tothom que vulgui fer coses en El Pi ha de poder fer-les.
A més, i per tal de reforçar el paper del militant, la seva influència en la presa
de decisions i en la direcció del partit s’ha de garantir que tots els càrrecs – des
dels executius als representatius -, pugin ser d’elecció directa, per tal que es
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clarifiqui amb precisió l’àmbit de representació de cadascú i s’afavoreixi
l’avaluació respecte de la tasca que es dugui a terme. La militància ha de trobar
un element facilitador de la seva participació activa en els càrrecs del partit, en
els càrrecs electes i en aquells que assumeixen la representació del partit.
Aquests Estatuts preveuen les formes de participació de la militància, així com
quan tindran caràcter vinculant.
Presentar-se per desenvolupar les tasques de direcció del partit, personificar El
Pi participant en les llistes electorals i ostentar la representació del partit en
qualsevol de les instàncies públiques ha de significar un compromís personal i
directe amb tota la militància, independentment del seu origen, en tots i
cadascun dels nivells organitzatius de l'estructura i de l'acció pública del partit.
Els càrrecs de representació d’El Pi es deuen a la militància, tenen el deure de
ser-ne portaveus en tots els seus àmbits d'actuació i és davant d’aquesta que
han de presentar balanç de la seva acció.
Els càrrecs de representació del partit han de ser signe d’exemplaritat, han de
representar tot allò que volem transmetre. Cal que exerceixin lideratge dins el
mateix partit i dins la societat. Un càrrec electe d’El Pi ha de representar no
només els interessos del seu territori, sinó que ha de ser un referent polític per
a la població. Ha de dinamitzar políticament el territori fent de braç operatiu de
les assemblees locals del partit. Els nostres càrrecs públics, així, han d’estar
sota la disciplina del partit, es deuen a la militància i han de retre comptes
periòdicament de llurs actuacions; les sinergies partit-institucions han de ser
plenament operatives i estar en contacte permanent amb la ciutadania. Serà un
compromís ferm incentivar i propiciar la dedicació d’un sòl càrrec electe per
persona.

4.- OBJECTIUS
L’acció política d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS s’ha de basar
en el principi que, avui en dia, tots els segments de població identificables són
sensibles i demanen una acció directa, concreta i rotunda.
Després d'un període d’anàlisi amb tota la militància i la resta de grups socials
per tal de sintetitzar les necessitats i expectatives de la ciutadania i construir
programes de resposta a la situació actual, coherents i complets, creïbles,
propers i entenedors.
La societat d’avui dia és complexa i està integrada per col·lectius diversos i
diferenciats. Hi ha múltiples associacions i col·lectius amb interessos
particulars. La nostra acció, posant en pràctica un ideari polític integrador a la
realitat de les Illes Balears, ha de tenir respostes a totes les qüestions i ha de
preveure actuacions possibles i innovadores que responguin a les seves
necessitats. Hem de saber traslladar a la ciutadania la convicció que El Pi és
l’eina per canalitzar les seves propostes, i la millor opció per aconseguir que les
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Illes Balears deixin de ser una comunitat autònoma de tercera i oder ser un
referent a l’estat espanyol en qualsevol àmbit.
El conjunt de la ciutadania no ens hauria de percebre com una cosa allunyada,
igual que la resta de partits polítics. Hem de reforçar el concepte de partit com
a servidor públic dins la societat. Estem en política per servir a la societat, no
per servir-nos d’ella..
Tota la militància, i especialment la direcció del partit, hem d’entendre els
programes electorals i els acords presos com a contractes dels quals se n’ha
de retre comptes, explicant el que s’ha fet i el que no s’ha fet i els motius de tot
plegat. Passa el mateix amb els acords presos a tots els àmbits del partit. No
s’han de produir incompliments i, en qualsevol cas, s’han d’assumir
responsabilitats en funció del nivell de dedicació i grau de responsabilitat. Cal
establir objectius concrets i treballar-los i, a més, als responsables d’àmbits
d’organització i de gestió se’ls ha de poder demanar explicacions i avaluació
sobre el grau d’execució de la feina encomanada. Aquesta és una eina que ens
ha de permetre perfeccionar-nos com a organització i aprofundir en la
democràcia interna del partit.

5.- LA SIGNIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ INTERNA
L’organització que es perfila en aquesta ponència pretén establir una xarxa de
connexió real i eficaç entre tots els òrgans del partit i de totes les illes. Per això,
cal que tots els elements estiguin clarament definits i identificats per permetre
un bon funcionament i la correcta transmissió i recepció de directrius,
informacions, informes, propostes, demandes, suggeriments, idees i decisions
en totes direccions, de dalt a baix i, sobretot, de baix a dalt. Hem de tenir una
comunicació constant entre totes les illes per tal de poder aconseguir que
aquesta comunicació sigui sòlida i efectiva.
En aquest sentit, cal potenciar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació com a eines que permeten realitzar diferents gestions amb més
eficiència i eficàcia, facilitant-ne la rapidesa, agilitat i funcionalitat amb què
s’efectuen, però sense abusar. El boca a boca, la proximitat, el contacte
presencial amb la militància és un dels nostres valors més importants; sobretot
en vers a aquell sector de la militància que, essencialment per raons
generacionals, no està acostumada a les noves tecnologies. L’objectiu últim és
aconseguir que aquesta xarxa sigui l’instrument de contacte i connexió entre
totes les parts que configuren l’organització, vetllant en tot moment per la
transparència i la participació en la presa de decisions.
L’èxit del bon funcionament de tota estructura radica en la seva capacitat per
avaluar els resultats de la seva gestió. La manera més eficaç per valorar
l’assoliment d’objectius, el funcionament òptim de l’organització, la dedicació i
el compliment dels deures dels responsables de cada àrea o àmbit d’actuació,
etc. passa indefugiblement per la potenciació i creació de mecanismes àgils i
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eficaços de seguiment i avaluació. Pensem que, en un primer moment, aquesta
funció d’avaluar els resultats i el funcionament recauran en els òrgans de
direcció del partit i, per extensió, a tota la militància a través dels òrgans de
representació.
El creixement d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS es basa en la
convicció de saber ser la veu de la societat balear, que aquesta vegi reflectides
en el nostre missatge les seves preocupacions, anhels i projectes i, per tant, el
contacte amb la gent. En conseqüència, la nostra capacitat d’incidència en la
societat. A més de tenir el contacte suficient i els canals de comprensió oberts i
en funcionament permanent, ens cal, per sobre de tot, evitar qualsevol
dissociació entre el nostre discurs i la nostra actuació diària, que hauran de ser
sempre en clau balear, entre les paraules i els fets. La coherència i el seny han
de ser els elements fonamentals de la nostra acció política. Això vol dir que
s’han d’evitar estratègies i postures polítiques contradictòries amb l'esperit que
EL PI vol transmetre. Hem d’arribar a la gent molt directament, tot recollint
aquelles propostes que ens puguin enfortir davant la ciutadania d’acord amb
les nostres conviccions.

6.- EL CONSENS ENTRE ILLES
Som conscients de l’escàs arrelament del sentiment balear a les nostres illes.
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS és el primer partit polític
d’àmbit balear que vol estar present a totes les illes de l’arxipèlag. Aquesta fita
no ha de ser un hàndicap per al desenvolupament, creixement i funcionament
del nostre partit. Apostem per arrelar aquest sentiment balear, perquè junts
podem més que per separat; aquesta ha de ser la premissa que ens uneixi.
Així i tot, s’estableix d’una forma clara la independència organitzativa i de
gestió de cada illa dins dels objectius comuns esmentats. Conjugant aquests
principis, l’organització del partit, essent respectuosos amb la participació de
cada illa, treballem en vers a una organització interna de caràcter federal, amb
independència i autonomia pròpia a cada una de les illes.
En els Estatuts es pretén acabar amb els recels esmentats, així, el consens
presidirà les actuacions de la Comissió Executiva Balear i, de manera especial,
sempre, quan es tracti de temes transversals que puguin afectar-ne al conjunt
de les Illes, per tant, quan s’hagin de prendre decisions en l’indicat sentit, el
sistema de les votacions vendrà determinat no per la majoria dels membres
assistents, sinó pel vot ponderat de totes les illes, essent necessari per a
l’aprovació del concret assumpte, el vot favorable de dues d’elles. En el cas de
la incorporació de Formentera i, per tant, d'una quarta illa, el vot favorable
haurà de ser de tres de les quatre illes.
La independència en els temes d’àmbit insular serà propi de cadascuna de les
illes, de la mateixa forma que tindran, com veurem, els seus òrgans de
representació i decisió. Així doncs, el respecte mutu i la confiança són els eixos
sobre els quals s’ha de construir la casa comuna del centrisme balear, donant
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dins el partit representativitat a cada territori, com mai cap partit polític havia fet
a les Balears.
7. BONES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES
En democràcia, la política va lligada a la crítica pública com a contrapès per
evitar els abusos i les males pràctiques polítiques. Aquestes provoquen el
descrèdit de la mateixa política i, per extensió, el de la democràcia; perquè, en
el nostre sistema, els partits són l’expressió del pluralisme, concorren a la
formació i a la manifestació de la voluntat popular i són l’instrument fonamental
per a la participació política.
Les promeses i els compromisos adquirits amb els afiliats i la ciutadania han de
ser mantinguts. En cas contrari, sols romprem la confiança de la ciutadania
envers el nostre programa.
El Pi no tan sols rebutja, sinó que, seguirà denunciant i perseguint tots aquells
comportaments particulars manifestament il·legals que tinguin com a fi un
aprofitament il·lícit de la confiança que la mateixa formació i la ciutadania han
dipositat en determinades persones. No es pot admetre que les conductes
personals il·legítimes posin en qüestió la feina i les il·lusions de tota la gent que
treballa en aquest nou projecte. La corrupció és la pitjor malaltia en la que pot
caure la democràcia i, per això, s’ha de combatre de manera clara i contundent.
La política és una noble activitat, és una voluntat de servei als altres i a la
societat en general.
El treball, l’esforç, el sacrifici, la solidaritat, l’austeritat, la mateixa humilitat, la
modèstia, l’honorabilitat, la rectitud i la visió de país són trets que han de
caracteritzar la manera de fer política de la gent d’El Pi. No es pot fer política en
majúscules si no es tenen en compte i ben presents aquests valors i d’altres
com la llibertat o la justícia. El tactisme, la demagògia o el partidisme no ens
han de fer perdre les arrels, la legitimitat, la voluntat de posar el millor de
nosaltres mateixos pel bé de les nostres Illes.
La situació política requereix aprofundir, encara més, en aquelles reformes en
el sistema de partits, les institucions i l’ordenament jurídic que permetin més
participació, més transparència, més proximitat, més eficiència i més control.
Així, ens comprometem a treballar, des de totes les instàncies on tinguem
representació, per assolir aquests propòsits. Sens dubte, l’impuls d’aquests
principis en la pràctica política i una regulació legislativa efectiva contribuirà a la
dignificació de l’activitat política i a la construcció d’un país digne, més lliure i
més democràtic.
8.ÒRGANS D’ACTUACIÓ
S’ha de tenir present, com hem assenyalat en expositius precedents, que el
partit es vertebra com a un únic ens d’àmbit balear, però amb vida pròpia i
independent a cada una de les illes que conformen l’arxipèlag. El Pi té dos
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tipus de congressos: un d’àmbit insular a cada illa i un altre que englobarà les
quatre illes.
En primer lloc, el Congrés Balear és el moment de màxima participació, debat i
reflexió dins la vida del partit. Se celebra cada 4 anys, sense perjudici de
quantes convocatòries extraordinàries es considerin oportunes. En el Congrés
Balear, la direcció del partit rendeix comptes de la seva actuació, s’escull la
direcció i s’estableixen les directrius principals de l’acció política del partit.
El Congrés Balear també elegirà directament un president, vicepresident/s, un
coordinador, un tresorer i una Comissió Executiva d’àmbit autonòmic. Aquests
òrgans tenen ben definides les seves funcions i competències en els Estatuts.
El consens abans esmentat presidirà les seves decisions i actuacions.
El Congrés Insular elegeix els òrgans de direcció insulars. Té especial
rellevància la figura del Consell General, que, de moment tan sols es crea a
l’illa de Mallorca, amb possibilitat de constituir-se més endavant a la resta
d’illes. Aquest s’erigeix com el màxim òrgan de representació de la militància
del partit entre congressos insulars i, per tant, és el lloc adient on s’ha
d’escoltar la veu de la militància i on s’han de prendre les grans decisions a
cada illa, així es preveu en els Estatuts. Les seves tasques principals són
vetllar pel compliment i pel desenvolupament de les línies directrius marcades
pel Congrés i controlar i impulsar l’acció. Per assegurar que això sigui així, dins
la seva composició hi haurà membres triats directament pel mateix Congrés,
així com representants de les assemblees locals.
Com hem dit, l’organització territorial és el mecanisme bàsic d’enquadrament
de la militància, així com de la seva participació i representativitat. El criteri de
proximitat en l’acció i en la presa de decisions és el que s’ha d’aconseguir en el
seu funcionament. Les qüestions que es puguin resoldre en l’àmbit local així
s’ha de fer i si no, que passin a l’esglaó superior. Per aquest motiu, com hem
assenyalat, l’eix vertebrador d’El Pi són les assemblees locals que seran
dirigides pels comitès locals, triats pels mateixos militants del municipi, o en el
seu cas de la barriada, coneixedors de la dinàmica de cada municipi i
practicant la referida proximitat que ens ha de caracteritzar.
També està previst dins els Estatuts la possibilitat de l’acció sectorial com a
eina de participació de la militància, de contacte permanent amb la societat i
d’actualització del discurs del partit. L’acció sectorial ha de ser l’eina àgil i
flexible de participació de la militància en l’elaboració del discurs i de les
propostes polítiques en els temes concrets que afecten la ciutadania, tan orfe
de ressò dins l’àmbit polític.
És lògic preveure que amb l'evolució del partit haurem d’adaptar les seves
funcions a les noves circumstàncies, especialment pel que fa al creixement de
la militància a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. En certa manera, el
funcionament que ara es proposa, de conformitat amb els Estatuts, obeeixen a
la implantació i militància actual i a l’agilitat organitzativa que entenem més
adequada pel creixement i desenvolupament d’El Pi. Evidentment, tant la
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present ponència, com els Estatuts del partit s’han d’interpretar com una eina
bàsica per al desenvolupament dels objectius de la formació i els haurem
d’adaptar sempre dins el marc de l’acció que ha de desenvolupar El Pi en la
normalització balear.

9.- ESTATUTS “EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS”
-ÍNDEX–
TÍTOL PRELIMINAR:
D’ACTUACIÓ

DENOMINACIÓ,

FINS,

DOMICILI

I

Article 1r. Constitució.
Article 2n. Domicili social.
Article 3r. Fins, principis i àmbit d’actuació.
Article 4t. Estructura.
TÍTOL I: DELS AFILIATS DEL PARTIT
CAPÍTOL I. RÈGIM D’AFILIACIÓ
Article 5è. Afiliats.
Article 6è. Tramitació i inscripció.
Article 7è. Pèrdua de la condició d’afiliat.
CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS AFILIATS I SIMPATITZANTS
Article 8è. Disposicions generals.
Article 9è. Drets dels afiliats.
Article 10è. Deures dels afiliats.
Article 11è. Drets i deures dels simpatitzants.
CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 12è. General.
Article 13è. Finalitat.
Article 14è. Faltes, graduació i sanció.
TÍTOL II: DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PARTIT
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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ÀMBIT

Article 15è. Participació.
Article 16è. Aixecament d’acta i presa d’acords.
Article 17è. Renovació de càrrecs.
CAPÍTOL II. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DE DIRECCIÓ DEL PARTIT.
Article 18è. Relació.
SECCIÓ I: EL CONGRÉS BALEAR
Article 19è. Definició i constitució.
Article 20è. Competències del Congrés Balear.
Article 21è. Funcionament.
Article 22è. Reglament del Congrés.
SECCIÓ II: LA COMISSIÓ EXECUTIVA BALEAR
Article 23è. Definició i composició.
Article 24è. Funcionament.
Article 25è. Competències.
Article 26è. Sessions.
Article 27è. Assistència especial.
SECCIÓ III: ÒRGANS UNIPERSONALS BALEARS
Article 28è. La Presidència del partit.
Article 29è La/les Vicepresidència/es.
Article 30è. El Coordinador.
Article 31è. El tresorer.
SECCIÓ IV: COMITÈ DE COMPTES I DISCIPLINA BALEAR
Article 32è. Composició i elecció del Comitè de Comptes.
Article 33è. Competències.
Article 34è. Composició i elecció del Comitè de Disciplina.
Article 35è. Incompatibilitats.
Article 36è. Expedient Disciplinari.
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CAPÍTOL III. ÒRGANS TERRITORIALS
Article 37è. Organització.
SECCIÓ I: ÒRGANS D’ÀMBIT INSULAR
Subsecció 1a. El Congrés Insular.
Article 38è. El Congrés Insular.
Article 39è. Competències del Congrés Insular.
Subsecció 2a. El Consell General.
Article 40è. El Consell General: concepte i constitució.
Article 41è. Competències del Consell General.
Article 42è. Sessions.
Subsecció 3a. La Comissió Executiva Insular.
Article 43è. Definició i composició.
Article 44è Funcionament.
Article 45è. Competències de la Comissió Executiva Insular.
Subsecció 4a. Òrgans unipersonals insulars
Article 46è. La Presidència Insular.
Article 47è. La Vicepresidència Insular.
Article 48è. Coordinador Insular.
Article 49è. El tresorer insular.
SECCIÓ II: ÒRGANS D’ÀMBIT LOCAL
Article 50è. Organització municipalista.
Article 51è. L’Assemblea Local.
Article 52è. El Comitè Local.
Article 53è. Comitès de zona i de barri.
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ SECTORIAL
Article 54è. Concepte
Article 55è. Objectius.
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Article 56è. Funcionament.
TÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 57è. Pressuposts.
Article 58è. Patrimoni.
Article 59è. Control dels comptes.
TÍTOL IV: EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 60è. Dissolució.
Article 61è. Causes d’extinció o dissolució.
Article 62è. Liquidació dels béns.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

TÍTOL PRELIMINAR:
D’ACTUACIÓ

DENOMINACIÓ,

FINS,

DOMICILI

I

ÀMBIT

Article 1r. Constitució.
A l’empara del previst a la legislació vigent, es constitueix el partit polític
anomenat EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, les sigles del qual
són El Pi.
La imatge del partit és la següent:

El logotip es troba conformat per un arbre de color verd “turquesa” amb codi
pantone 2412, de tres branques amb cadascuna d’elles que simbolitzen les
quatre illes de les Balears, estant a la dreta la nomenclatura “EL PI” i a sota
“Proposta x les Illes Balears”, el fons es blanc. El logotip pot sofrir inversió de
colors, passant a ser el fons verd “turquesa” i la imatge i lletres en blanc.
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Aquest logotip podrà ser modificat per acord del Comitè Executiu Balear, sense
que això impliqui la modificació dels presents Estatuts.
Els òrgans competents poden acordar combinar la marca general de caràcter
plurinsular del projecte del Pi-Proposta per les Illes Balears amb una política de
més identificació amb cada illa. Per tant, es potenciarà la utilització de les
marques: a) El Pi-Proposta per Mallorca; b) El Pi-Proposta per Menorca; c) El
Pi-Proposta per Eivissa; d) El Pi-Proposta per Formentera. En qualsevol cas,
s’haurà de mantenir el logo abans descrit com a base de les noves
configuracions.
Article 2n. Domicili social.
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS estableix la seva seu social de
forma compartida a 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 a la Plaça de la Porta Pintada,
número 6, 1r, esquerra, de Palma (Mallorca), 07002 a les Illes Balears, amb
direcció electrònica info@el-pi.com i plana web www.el-pi.com.
Mitjançant acord de la Comissió Executiva Balear podrà ser modificat el domicili
de la seu del partit i els òrgans de cada illa podran establir totes les
delegacions, dependències i oficines que estimin 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 BALEARS es defineix com un partit
balearista transversal, d’ampli espectre, que abraça distintes sensibilitats en
l’espai del centrisme polític: el liberalisme (centre convencional), la democràcia
cristiana (centre-dreta) i la socialdemocràcia (centre-esquerra), principalment.
El balearisme d’El Pi és continuador de la lluita de nacionalistes i regionalistes
per la defensa del ple autogovern de les Illes Balears i la seva identitat com a
poble. En aquest sentit, aspira a promoure el desenvolupament econòmic,
social, cultural i institucional de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a partir
de les llibertats públiques i dels valors cívics que emanen d’una societat
democràticament avançada. El Pi pretén canalitzar les aspiracions polítiques
dels ciutadans de les Illes Balears a partir dels següents principis i objectius:
1.- El Pi contribuirà a la formació (a la defensa) 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. En l’àmbit europeu, mentre la circumscripció electoral sigui
l’Estat, es procurarà tenir-hi presència a través de la participació en coalicions
preelectorals.
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2.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té com a objectiu
fonamental la defensa dels interessos de tots els habitants de 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 d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS el foment i 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 del medi ambient, de
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, així com la de totes les traces
territorials, culturals locals 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 BALEARS inspirarà la seva acció
política en la defensa i promoció d’un model d’autogovern basat principalment
en el municipalisme i la 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 BALEARS 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 afavorir la cohesió social i evitar situacions d’exclusió.
6.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 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.
7.- El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 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 objectiu bàsic un Règim
Especial; que respecti la corresponsabilitat fiscal i 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. Es considera
com a objectiu prioritari del partit arribar a aconseguir un concert econòmic amb
l'Estat.
8.- El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS lluitarà per l'assoliment del
màxim desenvolupament sostenible i progrés social, econòmic, polític, cultural i
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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.
9.- Des d’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.
10.- El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS es vertebrarà al voltant de
la insularitat que caracteritza el territori balear. Les formacions insulars tindran
independència en les confeccions de les polítiques pròpies de cada illa.
11.- 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.
12.- Des d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS es propugnarà la
defensa de la igualtat entre totes les persones, amb independència de la seva
raça, sexe, orientació sexual, edat, ideologia o creença, i 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 formació com a persones.
13.- El Pi assumeix que no pot haver-hi progrés sense un clar compromís amb
les persones més desfavorides. La gent gran, les persones dependents, les
que pateixen pobresa, discriminació o risc d'exclusió social, la joventut etc.
gaudiran del caràcter de col·lectius prioritaris en la nostra tasca.
14.- El Pi durà a terme el desenvolupament dels principis fixats en 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.
15.- EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS 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 que 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.
16.- La llengua vehicular de les comunicacions i reunions d’El Pi serà el català,
llengua pròpia de les Illes Balears.

Article 4t. Estructura.
EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS s'estructura i organitza sota
els principis de democràcia interna, de disciplina de partit, de direcció política
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elegida directament per les bases i de participació dels afiliats en les decisions
del partit, mitjançant les eines i procediments que estableixen els presents
Estatuts.

TÍTOL I: DELS AFILIATS DEL PARTIT
CAPÍTOL I. RÈGIM D’AFILIACIÓ
Article 5è. Afiliats.
1.- Podran ser afiliats d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS totes
les persones físiques, majors d’edat, que no tinguin limitada ni restringida la
seva capacitat d’obrar legal i jurídicament 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 d’EL PI –PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS enumerats a l’article 3r dels presents Estatus.
2.- Per acord de la Comissió Executiva, que haurà de ser ratificat pel 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.
b.
c.

La plena aprovació dels programes i principis del partit.
L’acceptació de la disciplina del partit.
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 amb el vistiplau del secretari del Comitè Local al qual
demana pertànyer, que podrà ser favorable o no, és a dir, no vinculant. La
Comissió Executiva Insular, prèvia deliberació, acceptarà o denegarà la
sol·licitud d’admissió. Si la sol·licitud és denegada, les persones interessades
podran interposar recurs davant la Comissió Executiva Insular, en el seu cas, la
resolució del qual serà definitiva i inapel·lable davant els òrgans del partit.
Acceptada la corresponent sol·licitud, es donarà compte al secretari general del
partit, qui incorporarà les dades a la base de dades i Registre d'Afiliats del
partit.
2.- Els afiliats quedaran inscrits en el Llibre de Registre d’Afiliats existent a la
seu del Partit Insular, la qual comunicarà la inscripció dels nous afiliats al
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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, sempre que es compleixi la normativa de
protecció de dades i prèvia autorització del President, sense que el seu
contingut pugui fer-se públic a terceres persones.

Article 7è. Pèrdua de la condició d’afiliat.
La condició d’afiliat al partit es perdrà:
a.
Per baixa voluntària mitjançant escrit dirigit al Coordinador insular de
cada illa a la qual es pertanyi.
b.
A conseqüència d’un expedient disciplinari que se substanciarà de
conformitat amb les normes establertes en els presents Estatuts.
c.
La falta de pagament de tres trimestres consecutius o quatre alterns, o
una anualitat vençuda, sempre que no hi concorri causa degudament
justificada.
Previ a la baixa de l’afiliat per aquest motiu, per part del Tresorer Insular,
s’haurà de donar audiència per escrit, a l’afiliat en qüestió, per tal de que
manifesti el seu parer referent a l’impagament esdevingut, donant en aquest
mateix moment un període de regularització, no superior a trenta dies
naturals.
Una vegada transcorregut aquest període de temps, i en cas de que l’afiliat
no hagi manifestat resposta o no s’hagi produït el corresponent pagament,
l’Executiva Insular corresponent, podrá tramitar la baixa del referit afiliat
sene major espera.
En el cas de que es presentin al·legacions, l’Executiva Insular corresponent,
emetrà decisió en la següent reunió a celebrar, als efectes de valorar la
procedència de causar baixa en l’afiliat afectat.
En el cas de que es produeixi el pagament, l’afiliat seguirá conservant tots i
cadascun dels seus drets, en aquest estatuts establerts.
d. Se suspendrà la condició d’afiliat si aquest resulta investigat dins un procés
penal relatiu a qüestions relacionades amb l’Administració pública o el partit
i es demanen mesures cautelars personals de caràcter econòmic per evitar
la seva fugida; en tot cas, sempre que s'obri judici oral contra ell i tingui la
consideració d’acusat. Es mantindrà la suspensió mentre duri la instrucció i
no s’aixequi la condició d’investigat. En aquests supòsits, si ostenta un
càrrec públic, automàticament ha de ser cessat o ha de renunciar al mateix.
En haver-hi condemna ferma, si és condemnatòria, serà expulsat del partit.
Mentre l’òrgan corresponent no hagi acordat donar de baixa a l’afiliat no es
perd la condició d’afiliat. L’afiliat pot procedir en qualsevol moment anterior a
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la declaració de baixa per l’òrgan corresponent a posar-se al corrent de
pagament.
e. Per defunció.
El Cordinador insular comunicarà les baixes dels afiliats a la respectiva
Comissió Executiva Insular, atenent el motiu de la baixa, i inscriurà aquestes
baixes al Registre d’Afiliats.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES DELS AFILIATS I SIMPATITZANTS
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 quals es respectin i garanteixin totes les seves
possibilitats de defensa.
Excepcionalment, el Comitè de Disciplina, 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
presumptament 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 que 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 direcció i consulta del partit i institucionals, d’acord amb els
reglaments que s’aprovin a tal efecte. No obstant això, 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 tots els
àmbits, d’acord amb els procediments que als efectes s’estableixin.
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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 se situï en l’àmbit de les decisions i orientacions dels òrgans de
govern del partit, sempre dins la legalitat vigent.
i.
Formar part de les branques sectorials que el partit determini i gaudir
dels serveis que disposi el partit, així com rebre una formació encaminada cap
a l’exercici actiu de la militància al partit.
j.
Acudir i/o sol·licitar amparament davant la figura del defensor de l’afiliat
davant qualsevol situació que estimi necessària.
k.
Sol·licitar informació i explicacions sobre les activitats i actes que els
dirigents del parit democràticament escollits, d’acord amb el disposat als
presents estatuts
l.
Impugnar i reclamar davant els acords i decisions que dels òrgans del
partit, d’acord amb el disposat als presents estatuts
Article 10è. Deures dels afiliats.
Tots els afiliats compliran amb les obligacions que resultin de les disposicions
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.
h.
Mantenir el secret de les deliberacions que es produïssin als òrgans als
quals participi.
i.
Actuar de manera ètica i respectuosa amb els companys del partit.
j.
Plantejar discrepàncies amb la línia del partit exclusivament als
àmbits interns, evitant mostrar discrepància directa i notòria públicament en
relació amb les decisions adoptades pels òrgans competents del partit.

Article 11è. Drets i deures dels simpatitzants.
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1. Els simpatitzants tenen els següents drets:
a.
Participar en els actes i activitats oberts, organitzats pel partit.
b.
Assistir i participar en les reunions de les assemblees locals on estiguin
adscrits.
c.
Ser elegible per als càrrecs institucionals del partit, d’acord amb els
reglaments que s’aprovin a tal efecte.
d.
Rebre informació de les activitats i dels temes d’actualitat política i
d’interès pel partit.
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 tots els
àmbits, d’acord amb els procediments que als efectes s’estableixin.
g.
Rebre suport del partit en cas de dificultats derivades de l’acció política,
quan aquesta se situï en l’àmbit de les decisions i orientacions dels òrgans de
govern del partit, sempre dins la legalitat vigent.
2.
Els simpatitzants tenen les següents obligacions:
a.
Respectar els principis bàsics i els Estatuts, així com els acords
vàlidament adoptats pels òrgans del partit.
b.
Contribuir a l'esforç col·lectiu de tot el partit per a l’assoliment de les
seves finalitats i objectius.

CAPÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 12è. 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 13è. Finalitat.
El règim disciplinari d’El Pi té com a finalitat conèixer les infraccions de caràcter
disciplinari que es produeixin amb l’objectiu de tramitar i resoldre els
procediments corresponents amb subjecció estricta al que estableixen els
presents Estatuts.

Article 14è.- Faltes, graduació, sanció i òrgan tramitador.
Les faltes o infraccions descrites es qualificaran de lleus, greus o molt greus pel
Comitè de Disciplina del partit segons les circumstàncies concurrents en cada
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cas concret. Dita qualificació determinarà la sanció a aplicar en cada cas,
respectant el principi de proporcionalitat.
a.











Seran infraccions disciplinàries molt greus:

Atemptar contra qualsevol dels drets o deures fonamentals dels afiliats
reconeguts a la Constitució espanyola i la resta de l’ordenament jurídic
aplicable en la matèria.
Incórrer en qualsevol forma de corrupció en l’exercici de càrrecs públics.
La desobediència a les instruccions, acords o directrius que emanin dels
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 d’entre dos i sis anys.
Inhabilitació per ocupar càrrecs al partit o en la seva representació entre
quatre i sis anys.
Expulsió del partit.

b. 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’abandonament de forma notòria d'aquestes funcions.
L’actuació manifestament negligent en l’exercici de funcions d’un càrrec
públic.
La suplantació o l’atribució de càrrecs o funcions de qualsevol classe que
no li corresponguin.
Qualsevol manifestació pública realitzada en representació del partit, a
qualsevol mitjà de comunicació o xarxa social corporativa, que suposi el
descrèdit, menyspreu o desqualificació a la línia del partit, a les decisions
adoptades per òrgans competents o a qualsevol persona afiliada.
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L’assumpció personal i individual 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 competents
a tal efecte.
La falta de pagament de tres quotes trimestrals consecutives o quatre
trimestres alternes, o una anualitat vençuda o els seus equivalents si la
periodicitat és distinta, 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.

c. 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 al comportament. Així
com de la no redacció de les actes obligatòries que deixin constància dels
acords del partit en qualsevol dels seus nivells.
Qualsevol manifestació pública realitzada en representació del partit, a
qualsevol mitjà de comunicació o xarxa social corporativa, que suposi el
descrèdit, menyspreu o desqualificació a la línia del partit, a les decisions
adoptades per òrgans competents o a qualsevol persona afiliada i que no
constitueixi una infracció greu.

Les infraccions lleus seran sancionades en els termes següents:




Suspensió de militància per un termini de temps entre un mes i un any.
Inhabilitació per desenvolupar càrrecs en el partit o en representació seva
per un termini de temps d’un mes a un any.
Advertència verbal o escrita.

Correspon al Comitè de Disciplina que es regula en els presents Estatuts la
tramitació dels expedients disciplinaris que corresponguin.

TÍTOL II: DE L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL PARTIT
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 15è. Participació.
1.- Els afiliats participaran en els òrgans del partit d’acord amb el que
s’estableix en els presents Estatuts i els reglaments que els desenvolupin.
2.- Mitjançant acord de la Comissió Executiva Balear o Insular, 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.
3.- Els afiliats tan sols podran ostentar a la vegada dos càrrecs electes dintre
de la pròpia formació, sempre que el càrrec en qüestió ho permeti. No
s’entendrà duplicitat de càrrecs si ostenten el mateix dins la formació en l’àmbit
insular i autonòmic. No entraran dins aquesta consideració els membres vocals
de les executives i dels comitès locals i els membres dels consells generals.

Article 16è. Aixecament d’acta i presa d’acords.
1. Serà obligatori que, quan en el si del partit es faci una reunió, sigui d'àmbit
balear, insular o local, s’estengui una acta per part de qui exerceixi la funció
de secretari a la referida reunió. L'acta s'haurà d'aprovar pels assistents i es
lliurarà amb posterioritat al Coordinador, insular o del Comitè Local 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 altra majoria.

Article 17è. Renovació de càrrecs.
1.- Tots els càrrecs electius que no corresponguin nomenar-se en el Congrés
corresponent es renovaran o ratificaran dins els sis mesos posteriors a la
celebració del referit, prèvia convocatòria de la Comissió Executiva Balear o
Insular. Per al cas dels comitès locals, aquest període establert no és vinculant.
Les vacants seran cobertes per l’òrgan que correspongui.
2.- Quan a la manera de formular les candidatures i de realitzar les votacions,
aquestes s'aplicaran, quan no estigui establerta una altra cosa, per analogia a
les normes contingudes en els presents Estatuts, les quals podran ser
discrecionalment ajustades a les circumstàncies de cada cas pel president de
l'assemblea, comitè o reunió en la qual tingui lloc l'elecció.
3.- Cap afiliat podrà prendre possessió del càrrec pel qual va ser triat sense
que la Comissió Executiva Balear, Insular o Comitè Local depenent del càrrec

23

en qüestió estigui informada del fet, sempre que no es tracti d’un càrrec electe i
el nomenament derivi d’un procés electoral.
4.- L'afiliat que cessi per malaltia, dimissió voluntària, per expedient disciplinari
o mort d’un càrrec electe en el Congrés Balear o Insular, sempre que aquest
càrrec no compti amb un mecanisme propi de substitució ja establert, podrà ser
substituït mitjançant acord pres en aquest sentit sempre que es trobi avalat per
un mínim de ⅗ parts de l’Executiva Balear o Insular, segons correspongui.
El cessament del càrrec de vocal d’una executiva o consell general és
automàtic des de la declaració, per part de l’òrgan del partit competent, des de
la presentació de la dimissió, des de la resolució de l’expedient disciplinari i des
de la defunció.
En el cas de càrrecs personals com VicePresidents, Coordinador o Tresorer el
cessament per dimissió provocarà que la persona estigui en funcions durant
un termini de dos mesos, transcorregut aquest termini cessarà automàticament
sempre que no hi hagi acord de l’òrgan competent prorrogant aquesta situació
d’exercici del càrrec en funcions.
En el cas de càrrecs personals i per la resta de causes de cessament aquest
tindrà efectes automàtics com en el cas del càrrec de vocal.
En el cas del President si el cessament és per dimissió o expedient disciplinari
s’haurà de convocar un executiva extraordinària per a la seva substitució en la
quea través d’una majoria de dues terceres parts es nomenarà entre els
vicepresidentso resta de membres de l’executiva la persona que ocuparà el
càrrec fins al proper Congrés ordinari del partit.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DE DIRECCIÓ DEL PARTIT.
Article 18è. Relació.
Són òrgans de representació, gestió, organització i direcció del partit:
a.

Òrgans col·legiats
El Congrés Balear
La Comissió Executiva Balear
El Comitè de Comptes Balear
El Comitè de Disciplina Balear
b. Òrgans unipersonals
 President
 Vicepresident/s
 Coordinador







Tresorer
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SECCIÓ I: EL CONGRÉS BALEAR
Article 19è. Definició i constitució.
El Congrés Balear és l’òrgan sobirà del partit i en té la màxima representació.
Els acords i resolucions aprovades pel Congrés tenen caràcter vinculant per a
tots els òrgans i afiliats actuals i futurs d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
Per tots els afiliats o els corresponents compromissaris, si així ho determina el
Reglament del Congrés corresponent, 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.

Article 20è. Competències del Congrés Balear.
Són competències del Congrés en relació amb el 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/s, coordinador, tresorer i membres de la
Comissió Executiva, segons l’equilibri territorial i procediments establerts pels
presents Estatuts.
c.
En general, exercir les més àmplies facultats per a l’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 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 el que determini el Congrés Extraordinari de dissolució.
i.
En general, les més àmplies facultats per a la reestructuració i direcció
del partit.

Article 21è. Funcionament.
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1.- El Congrés es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada quatre anys,
la convocatòria del qual correspondrà al president. 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 cas, la
convocatòria correspon al president del partit i no podran passar més de tres
mesos entre la sol·licitud de convocatòria del 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 22è. Reglament del Congrés.
En tot cas i amb anterioritat a la celebració de cada Congrés, la Comissió
Executiva aprova un reglament que no podrà ser contrari als presents Estatuts i
tindrà en compte el següent amb caràcter obligatori sense que es pugui
contradir:

a.
En el Congrés hi podrà assistir i participar qualsevol afiliat a El Pi –
Proposta per les Illes Balears que figuri d’alta en el Llibre de Registre d’Afiliació
el dia que es va convocar el congrés, per part de l’òrgan corresponent Així
mateix, i de conformitat amb el que disposa l’article 18.2 els Estatuts del partit,
els afiliats que desitgin ser congressistes hauran d’estar al corrent de pagament
de les seves quotes el dia de celebració del Congrés.
b.
Les candidatures a qualsevol càrrec electe haurà d’entregar-se a la
Mesa del Congrés d’acord amb el reglament corresponent, i sempre amb set
dies d’antelació mínima al Congrés per mitjà escrit, adreçat al Partit
Aquestes candidatures seran planificades i presentades mitjançant el
sistema de llistes obertes per a tots els càrrecs, sens perjudici, que es pugui
presentar una candidatura conjunta per un determinat nombre d’afiliats.
c. Les candidatures que es presentin hauran d’estar avalades com a mínim
per un 10% dels afiliats que puguin tenir la condició de congressistes.
Aquests avals hauran d’acompanyar a les candidatures a la data
d.
Cada congressista només podrà avalar una candidatura en cada tipus
d’elecció, l’existència de doble, triple o més pluralitat d’avals, invalida tots els
avals emesos per el referit afiliat.
26

e.
Qualsevol Afiliat, que estigui al corrent de les seves obligacions
pecuniàries i no estigui incurs en cap procediment disciplinari, pot optar a
distints càrrecs electes.
f.
Una vegada presentades les candidatures, i amb un màxim de tres dies
d'antelació al Congrés corresponent, la mesa podrà emetre resolució declarant
l’admissió de les candidatures presentades, si la mesa en aquest termini no
emet resolució es considera que totes les candidatures presentades han estat
admeses.
En cas de que es produeixi denegació de proclamació de candidatura,
s’atorgarà termini de 24 hores per interposar recurs.
Aquest recurs s’haurà de resoldre abans del començament del Congrés i
dita resolució no serà recurrible en el si del Partit. Si el recurs no es resol es
considerarà estimat i la candidatura s’haurà de considerar admesa.

g. No es pot fer campanya electoral fora del si del partit.
h.
El Congrés funcionarà̀ en Sessions Plenàries, on tots els congressistes
podran intervenir en donar-los la paraula els Ponents o la Presidència de la
Mesa.
Una comissió designada per l’executiva Balear o Insular, que prèviament
haurà estudiat les esmenes rebudes a les ponències, serà l’encarregada de
dirigir el debat de les esmenes que podran ser assumides o
transaccionades, cosa que suposa la incorporació del text de l'esmena o
podran ser rebutjades, debatudes i votades, un pic finalitzat el debat
d'esmenes es procedirà a la votació conjunta de les noves ponències per a
la seva aprovació o refús.
Tot seguit, tindran lloc les eleccions internes del Partit.
i. Les ponències seran votades a mà alçada i aprovades o rebutjades per
majoria dels vots dels presents. A tals efectes, es proporcionaran als
congressistes cartolines de color verd, vermell i blanc que expressaran,
respectivament, el sentit afirmatiu, negatiu o l’abstenció del seu vot a
l’aprovació de les ponències.
Sens perjudici de l’anterior, el reglament corresponent, podrà determinar la
possibilitat d’emprar qualsevol sistema de recompte digital en la votació de
les ponències o eleccions internes, sempre que aquest sistema garanteixi la
veracitat de les votacions i les identitats dels votants.
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Perquè la ponència s’aprovi serà necessari que n'obtingui més vots a favor
que en contra dels congressistes. El vot a les ponències és personal de
cada congressista i no s’acceptarà la delegació de vot.
En cas d'empat, es repetirà la votació. Si es torna a produir un empat, el vot
del President de la Mesa tindrà efectes de vot de qualitat, quedant aprovat o
no el text segons el sentit que hagi tingut el seu vot ja emès en darrera
votació.
Una vegada començada cada una de les votacions, no es permetrà
l'entrada ni sortida de la sala de cap congressista fins a la finalització́
d’aquesta.
j. El sistema de votació de les eleccions internes serà obert, és a dir, es podrà
votar els candidats que es desitgi fent una creu al lloc designat en la
papereta corresponent o bé dipositant a la corresponent urna la papereta de
la candidatura completa a la qual es vol votar. Sortiran elegits els que
simplement obtinguin més vots. En el cas que només hi hagi una
candidatura a cada càrrec, aquesta haurà d'obtenir més del 50% dels vots
emesos per ésser proclamat electe en el càrrec en concret.
La votació es portarà a terme de la següent manera i en unitat d’acte:
Abans de procedir a votar es deixarà un temps prudencial perquè els
candidats puguin defensar la seva candidatura.
La votació serà secreta. Cada congressista tindrà a la seva disposició (a
escollir una de les dues opcions) per a cada una de les votacions:
Una papereta de cada candidatura proclamada amb quadrat on la creu ja
estigui feta.
Una papereta amb tots els noms de totes les persones que es presentin
amb un quadrat on la creu estarà en blanc.
El Reglament del Congrés podrà permetre la delegació de vot amb un
màxim de tres vots per congresista. Les pèrsones que deleguin el vot,
hauran de complir els mateixos requisits que els congressistes presencial
La Mesa demanarà que per a cada urna es presentin dos voluntaris per
fiscalitzar la votació com a interventors. Si no es presenten, es farà per
sorteig.
Realitzada la votació es farà el recompte, moment en el qual a la sala sols
podran romandre els membres de la mesa del congrés i voluntaris que
portin a terme funcions de recompte dels vots, tot seguit, es proclamaran els
resultats. Seran nul·les les paperetes on hi hagi més creus realitzades que
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membres té l'òrgan segons els estatuts, així com on hi hagi anotacions,
ratlles o altres anotacions.
k. 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 BALEAR
Article 23è. Definició i composició.
1.- La Comissió Executiva Balear és l'òrgan de direcció i execució del partit.
2.- La Comissió Executiva Balear estarà integrada per un màxim de 30
membres. En són membres nats el president, el/s vicepresident/s electes, el
Secretari d’Organització, el tresorer. Degut a la voluntat representativa de tot
l'espectre balear del partit dintre de la Comissió Executiva, dels 30 membres
prevists, hauran de ser un mínim de 7 membres per l’illa de Menorca, 7
membres per l’illa d'Eivissa i 2 membres per l’illa de Formentera en cas que El
Pi tingui presència a cada una d'aquestes illes. La resta de vacants poden ser
ocupades per membres de qualsevol illa, però en el cas de l’illa de Mallorca
sempre que no superin els 14 membres en el còmput global de la Comissió
Executiva. Si en els congressos insulars es produeixin canvis de presidents, els
nous presidents elegits també seràn membres de la comissió executiva balear,
actuant a la mateixa amb dret de veu i sense vot.
3.- Les funcions de la Comissió Executiva Balear seran repartides a proposta
de qualsevol membre entre els seus components seguint criteris d'operativitat i
eficàcia, i sempre amb la finalitat d'aconseguir una millor gestió i organització
del partit.
4.- Pel cas que es constituís una secció juvenil del partit, o en cas de
formalitzar acord de col·laboració amb una organització política juvenil, es
nomenarà d’entre ells i per ells un representant a la Comissió Executiva Balear.
Dita pertinença serà amb dret de veu i de vot.

Article 24è. Funcionament.
1.- La Comissió Executiva Balear procurarà prendre les seves decisions amb el
màxim consens possible. Les majories exigides es consideraran sempre dels
membres presents en la corresponent reunió.
2.- Per a la constitució de la Comissió Executiva Balear hi haurà d'haver, en
primera convocatòria, un mínim del 2/3 dels seus membres. En segona
convocatòria, es constituirà sempre que hi hagi un mínim del 50% dels seus
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membres. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de passar almenys
15 minuts.
El manteniment del quòrum necessari en del 50%, també serà aplicable en la
presa de decisions que s’hagin de sotmetre a votació, en el mateix sentit,
durant la duració de la reunió corresponent s’ha de mantenir el referit quorum.
3.- Secretaries Delegades. S'han de distingir dos tipus:

a) Les secretaries delegades que es creen i es determinen en un Congrés, on
s'especifiquen les mateixes a la papereta d'elecció corresponent, si es presenta
una candidatura sencera. Els secretaris delegats, malgrat no es votin, son
membres de ple dret de l'executiva, amb veu i vot. Tant sols es pot crear un
màxim de 6 secretaries delegades d'aquest tipus.

b) Les secretaries delegades que es creen fora d'un Congrés. En aquest cas el
número és il·limitat i els nous secretaris delegats, si no son membres de la
pròpia Executiva elegida en un Congrés, no tindran dret a vot dins la mateixa,
tant sols assistiran a les seves reunions amb dret a expressar-se, res més. En
aquest supòsit es trobarà també la substitució d'una Secretaria Delegada
creada en el Congrés, el substitut no tindrà dret a vot, a no ser que ja fos
membre de l'Executiva.

4.- La creació de Secretaries Delegades fora del Congrés, serà a instància del
president, el coordinador o d'un 20% o més dels membres de la Comissió
Executiva i per a la seva aprovació serà necessària una majoria de 3/5 parts
dels membres assistents a la mateixa
5.- La Secretaria de Coordinació i Comunicació Interilles serà de prioritària
creació.
6.- El consens presidirà les actuacions de la Comissió Executiva Balear i, de
manera especial, sempre, en temes transversals que puguin 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, sinó pel vot ponderat de totes les illes, essent necessari
per a l’aprovació del concret assumpte el vot favorable de dues d’elles mentre
hi hagi representació del partit en tres illes. Serà necessari per a l’aprovació del
concret assumpte el vot favorable de tres d’elles quan hi hagi representació del
partit en quatre illes.

Article 25è. Competències.
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Són competències de la Comissió Executiva Balear:
a.
Mantenir relacions amb altres grups polítics i socials en els àmbits
balear, estatal, europeu i internacional.
b.
Autoritzar qualsevol pacte amb altres forces polítiques en els àmbits
balear, estatal, europeu i internacional.
c.
Executar els acords del Congrés en els àmbits balear, estatal, europeu i
internacional.
d.
Aprovar els programes electorals del partit en els àmbits europeu, balear
i estatal.
e.
Gestionar el patrimoni i les finances del partit.
f.
Interpretar els presents Estatuts així com la seva modificació, sempre
que aquesta es degui exclusivament a una acomodació dels mateixos a
normatives legals i no suposin una modificació en els drets i deures dels afiliats
o suposin una modificació de les competències dels òrgans col·legiats i
unipersonals que els presents Estatuts estableixen.
g.
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.
h.
Aprovar l’adquisició o transmissió de béns mobles o immobles sempre
que sigui beneficiós per al partit.
i.
Dirigir la política general i institucional del partit: marcar les línies
d’actuació dels càrrecs públics; proposar els noms, si n’és el cas, dels càrrecs
públics autonòmics per via de l’article 24.6 dels Estatuts; i dirigir qualsevol altra
activitat que vagi adreçada a obtenir una millor coordinació entre l’actuació
institucional i el partit.
j.
Elegir els caps de llista del Congrés i del Senat espanyol i els candidats
per a les eleccions europees que es regiran per procés de primaries d’acord
amb la disposició adicional tercera d’aquests estatuts.
k.
Ratificar la llista de candidats per a les eleccions al Congrés espanyol.
l.
Coordinar les actuacions de les comissions executives insulars.
m.
Acordar la convocatòria ordinària i extraordinària del Congrés Balear del
partit.
n.
Coordinar amb els càrrecs electes o institucionals d'àmbit balear o
suprabalear les polítiques, propostes i actuacions del partit.
o.
Fer propostes per anomenar càrrecs públics que corresponguin als
Grups Parlamentaris o a institucions governades per EL PI - PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, d'acord amb el reglament que es pugui aprovar en
relació amb els càrrecs públics.
p.
Rebre i analitzar trimestralment un informe dels òrgans unipersonals del
partit i dels representants polítics electes damunt l'actuació política d’EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
q.
Rebre propostes de qualsevol iniciativa legislativa a presentar en els
àmbits parlamentaris o governamentals i adoptar els acords oportuns que
provinguin dels grups de treball, secretaries, afiliats o comitès locals.
r.
Definir la política de comunicació d’EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
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Article 26è. Sessions.
1. La Comissió Executiva Balear es reunirà com a mínim trimestralment de
forma ordinària prèvia convocatòria del president, vicepresident o
coordinador.
2. El convocant, amb una antelació mínima de 48 hores dies a la data de la
reunió, establirà l'ordre del dia de forma provisional per 48 hores incloent els
temes i punts per treure a debat durant la reunió prevista.
Durant aquest període, aquest ordre del dia podrà ser modificat a petició per
escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres de la Comissió als
efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat.
Transcorreguts els 48 hores sense que es proposi cap canvi o addicció,
l'ordre del dia esdevindrà ferma i, si escau, amb les modificacions
plantejades.
En el mateix sentit, si abans d’existir convocatoria ordinaria o extraordinaria,
un 20% dels membres de l’executiva, per mitjà d’escrit dirigit al President o
coordinador, poden proposar que per a la propera reunió de l’executiva, es
pugui incloure un punt a tractar, estant el convocant, obligat a traslladar-ho
a la següent convocatoria.
En cas de que a una sessió de l’Executiva Balear i concorrin tots el
membres, per acord unànime del 100% dels membres, en el moment de la
reunió, es pot afegir un tema o punt de debat, prèvia valoració d ela
urgència de la proposta a debatre.
Aquestes reunions es poden portar a terme de forma telemàtica.
Malgrat això, obligatòriament, dintre de l'any natural, una d'elles haurà de
ser de forma presencial de tots els seus membres, essent aquesta reunió
presencial rotativa per les illes que conformen el partit.

2.
També podrà reunir-se amb caràcter extraordinari per convocatòria del
president, vicepresident o coordinador per iniciativa pròpia, per convocatòria
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del/s vicepresident/s –si és el cas- o quan així ho sol·licitin una tercera part dels
seus membres amb una antelació mínima de 12 hores a la seva cel·lebració.
Durant aquest període de 48 hores, aquest ordre del dia podrà ser modificat
a petició per escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres de la
Comissió als efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat.

3.
Les reunions de la Comissió Executiva Balear seran presidides pel
president. En cas d’absència del president, el substituirà el vicepresident que
per ordre pertoqui de l’Executiva i, en defecte, el coordinador.
Article 27è. Assistència especial.
A les reunions de la Comissió Executiva Balear podran assistir, amb veu però
sense vot, els presidents de les comissions de treball que hagin estat formades
o qualsevol afiliat quan així ho estimi convenient el president.
Així com, en cas de que els temes a tractar estiguin directament relacionats
amb els Consells Insulars o Parlament, de forma obligatoria, seran convocats a
les referides reunions els consellers i diputats del PI.

SECCIÓ III ÒRGANS UNIPERSONALS DEL PARTIT
Article 28è. La Presidència del partit.
El president del partit en presideix els actes oficials, la Comissió Executiva
Balear, així com té la representació legal i política del partit.
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.
És l’encarregat del lideratge del partit, d'executar per si sol o per delegació, els
acords dels diferents òrgans del partit i d'adoptar les mesures necessàries per
al seu bon funcionament.
Aixeca les actes de la Comissió Executiva, tot podent delegar aquesta funció
en el membre de la Comissió que consideri corresponent.
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L’exercici com a president, és incompatible amb concórrer a qualsevol llista
electoral del Parlament de les Illes Balears, Consell Insular i/o Ajuntaments.
Article 29è La/les Vicepresidència/es.
La Vicepresidència és condició que s'adquireix de forma automàtica per elecció
del Congrés Balear, cada llista podrà proposa com a mínim un vicepresident
per cada Illa. Tindrà les competències que li siguin atorgades pels presents
Estatuts i aquelles que siguin delegades pel president de manera expressa.
Es considera vicepresident primer, en cas de que que existeixi, al elegit al
congrés per l’illa d'Eivissa, vicepresident segon al al elegit al congrés per l’illa
Menorca, vicepresident tercer al elegit al congrés per l’illa Formentera, en cas
d'estar constituïda, i vicepresident quart al al elegit al congrés per l’illa Mallorca
sempre que no hi hagi coincidència de càrrecs amb la presidència balear i de
Mallorca.
Els altres vicepresidents assumeixen les funcions que el president els hi
delegui en cada moment i participaran en els òrgans del partit on hagin de tenir
presència.

Article 30è. Coordinador.
El coordinador és un vocal de la Comissió Executiva Balear que assumeix les
funcions pròpies de secretari d’organització i s’encarrega de coordinar
l’actuació de les comissions delegades i de les secretaries del partit. També
s’encarrega de coordinar els diferents comitès locals del partit. El coordinador
pot convocar reunions extraordinàries de l’Executiva Balear.

Article 31è. El tresorer.
El tresorer és un vocal de la Comissió Executiva Balear que és l’encarregat de
dur els comptes del partit, administrar i gestionar els seus béns, elaborar els
pressupostos 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. La seva elecció correspon al Congrés
Balear del partit.

SECCIÓ IV: COMITÈ DE COMPTES I DISCIPLINA BALEAR
Article 32è. Composició i elecció del Comitè de Comptes.
El Comitè de Comptes General estarà compost per 7 membres: dos per
Mallorca, dos per Menorca, dos per Eivissa i un per Formentera. Aquests seran
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triats pel respectiu Consell General o per l'Executiva Insular en defecte
d’existència del respectiu Consell General.

Article 33è. Competències.
Seran funcions del Comitè de Comptes:





Elaborar un informe anual sobre els pressuposts i l’estat de comptes del
partit.
Informar a la Comissió Executiva cada vegada que aquesta ho sol·liciti i
almenys una vegada a l'any, quan es revisin els comptes de l'exercici
anterior.
Remetre en nom del partit, els comptes anuals al Tribunal de Comptes
d’acord amb l’establert a l’article 3.2 lletra O, de la Llei Orgànica 6/2002 de
Partits Polítics.

Article 34è. Composició i elecció del Comitè de Disciplina.
El partit disposarà de Comitè de Disciplina Autonòmic, el qual estarà compost
per 5 afiliats de Mallorca 3 de Menorca, 3 d'Eivissa i 2 de Formentera, quan ja
s’hagi creat la seva corresponent Comissió Executiva Insular.
Cada Comissió Executiva Insular triarà, entre els afiliats del partit, els membres
que compondran el Comitè de Disciplina Autonòmic, els quals entre ells
elegiran al president del Comitè.
A més a més, quedarà dissolt el Comitè de Disciplina i caldrà elegir-ne un de
nou en el supòsit que dimiteixin cinc o més dels seus membres. En aquest cas,
les Comissions Executives Insulars determinaran els membres del nou Comitè
de Disciplina. El Comitè de Disciplina es regirà per les disposicions d'aquests
Estatuts, així com pel Reglament sobre el seu funcionament que aprovi
l'Executiva Balear.

Article 35è. Incompatibilitats.
Els membres del Comitè de Disciplina tindran incompatibilitat per exercir
qualsevol altre càrrec al partit, excepte el de vocal als Comitès Locals.

Article 36è. Expedient Disciplinari.
1.- La tramitació d’un expedient disciplinari s’iniciarà des del moment que el
Comitè de Disciplina en tingui coneixement a través de l’oportuna comunicació
de la Secretaria General Balear o Insular, que en serà l’encarregada de
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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 bé,
de les normes que s’estableixen en els presents Estatuts. Als efectes anteriors,
qualsevol afiliat i òrgan col·legiat del partit que en tingui 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. En cas que no es pugui
complir aquest termini, es procedirà a arxivar l'expedient corresponent per
caducitat.
2.- La instrucció de l'expedient començarà amb la comunicació a la persona
interessada dels fets que se l'imputen, donant-li un termini de deu dies
d'audiència per poder presentar les al·legacions i proves que vulgui fer ús per
defensar-se.
3.- Transcorregut el termini d'audiència, el Comitè de Disciplina adoptarà la
resolució que correspongui segons aquests Estatuts.
4.- Contra la resolució de l'expedient pel Comitè de Disciplina es podrà
interposar recurs d'alçada en única instància davant la Comissió Executiva
Balear. El terme per recórrer-la serà de quinze dies a partir de la data de
notificació de la resolució.En tot moment la Comissió Executiva Balear de
manera motivada podrà revocar un acord del Comitè de Disciplina imposant
una sanció a un afiliat.
5.- Totes les comunicacions amb l'interessat es duran a terme fent ús de les
noves tecnologies. Així, la comunicació al correu electrònic facilitat per
l'interessat en el seu full d'afiliació serà considerada plenament vàlida.
6.- 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.
b.
c.

Les molt greus al cap de tres anys.
Les greus a l’any.
Les lleus al cap de tres mesos.

7.- En tot cas, el Comitè de Disciplina podrà dictar la suspensió cautelar de
militància de l'expedientat, si així ho considera, per tal de preservar la bona
imatge del partit.

CAPÍTOL III. ÒRGANS TERRITORIALS
Article 37è. Organització.
1.- Atesa la composició geogràfica insular de les Illes Balears, l’organització
d’EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS s’adaptarà al fet insular i
local, considerant-se cada illa com a àmbit organitzatiu independent i
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necessari; així mateix, cada municipi també serà considerat un 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.
b. Òrgans d’àmbit local:
- Assemblea Local.
- Comitè Local.

SECCIÓ I: ÒRGANS D’ÀMBIT INSULAR
Subsecció 1a. El Congrés Insular.
Article 38è. El Congrés Insular.
El Congrés Insular estarà constituït per tots els afiliats de l'illa o els
corresponents compromissaris, si així ho determina el Reglament del Congrés
corresponent, 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. Aquest reglament serà aprovat pel
Consell General, o en defecte d'aquest, el Comitè Executiu.

Article 39è. Competències del Congrés Insular.
Són competències del Congrés Insular en relació amb el 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, coordinador, 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 l’organització i
direcció del partit en el seu respectiu àmbit territorial amb l’únic límit que
suposen els acords adoptats en el si del Congrés Autonòmic amb els quals no
podran estar en contradicció.
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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 l’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 en l’àmbit insular.

Subsecció 2a. El Consell General.
Article 40è. El Consell General: concepte i constitució.
1.- El Consell General (CG) és l’òrgan suprem del partit entre congressos 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 tan sols
és obligatòria a l’illa de Mallorca, mentrestant, a les altres illes, podran crear-lo
si així ho decideix la Comissió Executiva Insular.
2.- El Consell General estarà integrat pel President del Partit a nivell Insular,
el/s vicepresident/s, el coordinadorl, el tresorer, els membres electes i els
membres nats. Són membres electes del 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.
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, electes per la
corresponent circumscripció, dels Consells Insulars, del Congrés dels 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/o ho deixin de ser al
llarg de la legislatura.
e.
Els membres de la Comissió Executiva Insular.
f.
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 i, en cas que aquest no accepti, el
president delegarà en un vocal d’entre els membres del Comitè en dita
representació. Aquesta delegació s’esgotarà en cada Consell General.
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
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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.
7.- Pel cas que es constituís una secció juvenil del partit, o en cas de
formalitzar acord de col·laboració amb una organització política juvenil, es
nomenarà d’entre ells i per a ells dos representants al Consell General.

Article 41è. 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
en el Congrés Insular.
b.
Aprovar el Reglament de cada Congrés o Assemblea Territorial a
proposta de la Comissió Executiva.
c.
Ratificar les coalicions i acords electorals, de govern o de col·laboració
pactats per la Comissió Executiva Insular en l’àmbit 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 mateix reglament de funcionament.

f.
Decidir, en última instància, en qualsevol conflicte de caràcter 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 d’aquest.
i.

Establir les línies generals de la política electoral.

j.
Elegir mitjançant sufragi directe i secret els candidats a les llistes
electorals al Parlament i Consell de la seva circumscripció d’acord amb el
reglament confeccionat per tal fi, excepte els caps de llista que, d’acord amb la
Disposició Addicional Tercera d’aquests Estatuts, que es regiran per un procés
de primàries.
k.
Elegir els caps de llista del Congrés i del Senat espanyol i els candidats
per a les eleccions europees que es regiran per procés de primaries d’acord
amb la disposició adicional tercera d’aquests estatuts.
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l.
Establir les línies fonamentals de la política electoral insular d’EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
m.
Aprovar els pressuposts i la revisió de comptes de l’exercici anterior del
partit a proposta del tresorer i previ informe del Comitè de Comptes.
n.
Elegir els membres integrants del Comitè de Disciplina i el Comitè de
Comptes insular.
o.
Elegir les possibles vacants dels diferents òrgans a proposta del
president, sempre que no siguin els càrrecs de president, secretari general i
tresorer.
p.
Totes aquelles altres competències que li puguin ser delegades i
encomanades per part del Congrés del partit.
A les illes a on no s’hagi constituït el CG, les competències d’aquest seran
assolides per la Comissió Executiva Insular corresponent.

Article 42è. Sessions.
1.- El Consell General es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, cada
quatre mesos mitjançant prèvia convocatòria del president o coordinador amb
vuit dies d'antelació, el qual fixarà l’ordre del dia previ acord de la Comissió
Executiva corresponent.
Durant els següents tres dies a la convocatoria, aquest ordre del dia podrà ser
modificat a petició per escrit d’un 1/3 dels membres de la Consell General als
efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat.
Transcorreguts els tres dies sense que es proposi cap canvi o addicció, l'ordre
del dia esdevindrà ferma i, si escau, amb les modificacions plantejades.
En el mateix sentit, si abans d’existir convocatoria ordinaria o extraordinaria, 1/3
dels membres de l’executiva, per mitjà d’escrit dirigit al President o
Coordinador, poden proposar que per a la propera reunió de l’executiva, es
pugui incloure un punt a tractar, estant el convocant, obligat a traslladar-ho a la
següent convocatòria.
En cas de que a una sessió del Consell General i concorrin tots el membres,
per acord unànime del 100% dels membres, en el moment de la reunió, es pot
afegir un tema o punt de debat, prèvia valoració d ela urgència de la proposta a
debatre.
2.- El Consell General també podrà reunir-se amb caràcter extraordinari a
iniciativa del president, de la Comissió Executiva o a petició d’una 1/3 part dels
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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 coordinador.

Subsecció 3a. La Comissió Executiva Insular.
Article 43è. Definició i composició.
1.- La Comissió Executiva Insular (CEI) és 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
o dos vicepresident/s, un coordinador, un tresorer, en cas de ser pertinent, i per
un màxim de 35 membres més elegits pel Congrés Insular dins el seu propi
àmbit d’actuació.
Tindran la condició de membres nats de la Comissió Executiva Insular els
membres de la Comissió Executiva Balear que siguin afiliats a la mateixa illa o
circumscripció.
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.
3.- Per majoria de tres cinquenes parts, la Comissió Executiva pot constituir
comissions delegades o crear secretaries amb plena efectivitat dins l’àmbit
d’actuació que tinguin, com pugui ser la Secretaria de Gestió, la Secretaria
d’Organització, la Secretaria de Comunicació o el Comitè Electoral.
4.- Per tal que es pugui procedir amb la creació o constitució dels òrgans
esmentats, és necessària la prèvia proposta que pot ser realitzada de forma
individual pel president, coordinador o bé per un 20% dels membres de dita
Comissió Executiva. Els representants d’aquestes comissions o secretaries, en
cas de no ser membres de l'Executiva, tindran dret a assistència i veu però no
a vot en les sessions corresponents.

Article 44è. Funcionament.
1.- La Comissió Executiva Insular procurarà prendre les seves decisions amb el
màxim consens possible. Les majories exigides es consideraran sempre dels
membres presents en la corresponent reunió.

41

2.- Per a la constitució de la Comissió Executiva hi haurà d'haver, en primera
convocatòria, un mínim del 50% dels seus membres. En segona convocatòria,
es constituirà sempre que hi hagi un mínim del 20% dels seus membres. Entre
la primera i la segona convocatòria haurà de passar almenys 15 minuts.
El manteniment del quòrum necessari en segona convocatòria, també serà
aplicable en la presa de decisions que s’hagin de sotmetre a votació , en el
mateix sentit, durant la duració de la reunió corresponent s’ha de mantenir el
referit quorum.
3.- La Comissió Executiva Insular es reunirà cada dos mesos de forma
ordinària prèvia convocatòria del president i/o coordinador.El convocant, amb
una antelació mínima de 48 hores a la data de la reunió, establirà l'ordre del dia
de forma provisional per tres dies, incloent els temes i punts per treure a debat
durant la reunió prevista.
Durant aquest període, aquest ordre del dia podrà ser modificat a petició per
escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres de la Comissió als
efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat.
Transcorregudes les 48 hores sense que es proposi cap canvi o addicció,
l'ordre del dia esdevindrà ferma i, si escau, amb les modificacions plantejades.
En el mateix sentit, si abans d’existir convocatoria ordinaria o extraordinaria, un
20% dels membres de l’executiva, per mitjà d’escrit dirigit al President o
Coordinador, poden proposar que per a la propera reunió de l’executiva, es
pugui incloure un punt a tractar, estant el convocant, obligat a traslladar-ho a la
següent convocatòria.
En cas de que a una sessió de l’Executiva Insular hi concorrin tots el membres,
per acord unànime del 100% dels membres, en el moment de la reunió, es pot
afegir un tema o punt de debat, prèvia valoració d ela urgència de la proposta a
debatre.

4.
També podrà reunir-se amb caràcter extraordinari per convocatòria del
president i
/o coordinador per iniciativa pròpia, per convocatòria del/s vicepresident/s –si
és el cas- o quan així ho sol·licitin una tercera part dels seus membres amb una
antelació mínima de 12 hores a la seva cel·lebració.
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Durant aquest període de 12 hores, aquest ordre del dia podrà ser modificat a
petició per escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres de la
Comissió als efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat.
5.- Les reunions de la Comissió Executiva seran presidides pel president. En
cas d’absència del president, el substituirà el vicepresident i, en falta d'aquest,
el coordinador.
6.- Les deliberacions de la Comissió Executiva i dels seus òrgans delegats o de
treball són per definició secretes. Cap membre en podrà contar res del que
s’hagi assabentat en elles, sempre que no hi hagi acord en sentit contrari del
mateix òrgan.
7.- Les executives insulars vetllaran que les propostes de cada illa siguin
traslladades al Parlament de les Illes Balears en l’àmbit pertinent (propostes,
preguntes, control, etc.) mitjançant la Secretaria de Coordinació i Comunicació
Interilles.
8.- A les reunions de la Comissió Executiva Insular podran assistir, amb veu
però sense vot, els presidents de les comissions de treball que hagin estat
formades o qualsevol afiliat quan així ho estimi convenient el president.
Així com, en cas de que els temes a tractar estiguin directament relacionats
amb els Consells Insulars o Parlament, de forma obligatoria, seran convocats a
les referides reunions els consellers i diputats del PI.
Article 45è. 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 en els àmbits
insular i municipal.
c.
Exercir per delegació del president insular la representació del partit en
els àmbits 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 en els àmbits insular i
municipal.
g.
La formulació de les polítiques insulars, els programes electorals a cada
illa, possibles pactes amb altres, així com la ratificació de les llistes municipals
en l’àmbit de la seva illa.
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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.
k.
Elegir els candidats dins la seva circumscripció a la llista al Congrés,
excepte el cap de llista que, d’acord amb la disposició addicional quarta
d’aquests Estatuts, es regirà per un procés de primàries i el del Senat espanyol,
d’acord amb les normes de funcionament indicades a l'article 48è d'aquests
Estatuts o el reglament intern que és determini i aprovi per tal fi.
l.
On no estigui creat el Consell General, elegir mitjançant sufragi directe i
secret els candidats a les llistes electorals al Parlament i Consell de la seva
circumscripció d’acord amb el reglament confeccionat per tal fi, excepte els
caps de llista que, d’acord amb la disposició addicional quarta d’aquests
Estatuts, es regiran per un procés de primàries.

Subsecció 4ª. Òrgans unipersonals insulars.
Article 46è. La Presidència Insular.
El president del partit insular en presideix els actes oficials d’El Pi a l’illa on
pertany. Té la representació legal i política del partit en l’àmbit 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.
Aixeca les actes de la Comissió Executiva insular, tot podent delegar aquesta
funció en el membre de la Comissió que consideri corresponent.
Ostenta, entre altres competències, la convocatòria ordinària i extraordinària de
la Comissió Executiva Insular i del Consell General amb caràcter subsidiari.
El President insular és l’encarregat del lideratge del partit, d'executar els acords
dels diferents òrgans del partit i d'adoptar les mesures necessàries per al seu
bon funcionament.

Article 47è. La Vicepresidència Insular.
La figura de la Vicepresidència assumeix les funcions del president insular en
cas d’absència o d’impossibilitat sobrevinguda.
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També assumirà aquelles competències que li siguin delegades o assignades
expressament pel president. Hi podrà haver un màxim de dos vicepresidents
que seran elegits pel Congrés Insular.
Els vicepresidents dirigeixen amb el president els actes oficials i la Comissió
Executiva Insular. Tenen potestat per convocar extraordinàriament la Comissió
Executiva Insular.

Article 48è. Coordinador Insular
El coordinador és un vocal de la Comissió Executiva Insular que assumeix les
funcions pròpies de secretari d’organització i s’encarrega de coordinar
l’actuació de les comissions delegades i de les secretaries del partit. També
s’encarrega de coordinar els diferents comitès locals del partit. El coordinador
pot convocar reunions extraordinàries de l’Executiva Insular o Consell General..

Article 49è. El tresorer insular.
El tresorer és un vocal de la Comissió Executiva Insular elegit pel Congrés
Insular. 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.

SECCIÓ II: ÒRGANS D’ÀMBIT LOCAL
Article 50è. Organització municipalista.
1.- L'element d'organització bàsic d’EL PI –PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS és el municipi, el qual s'organitza a partir d'una unitat geogràfica
bàsica d’acció i actuació mitjançant els òrgans de representació del partit
d’àmbit local.
2.- Són 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, és on l’afiliat
desenvolupa directament la seva militància.
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4.- Als municipis es potenciarà al màxim la democràcia participativa i oberta
dins del 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:





Elegir el president, el secretari i cada un dels membres del Comitè Local.
Decidir sobre l'actuació del Comitè Local, tot reafirmant la seva confiança en
aquest o bé retirant-la-hi.
Debatre i decidir sobre les ponències o propostes que li sotmeti el Comitè
Local.
Qualsevol altra qüestió que afecti el funcionament d’El Pi dins del marc
d'acció geogràfica 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 es 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 en l’àmbit 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 i qualsevol afiliat al municipi que ostenti un càrrec elegit pel
Congrés.
3.- Els Comitès Locals es reuniran de forma mensual per preparar i acordar les
decisions abans dels plenaris en les poblacions on hi hagi representació dins la
corporació municipal 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.
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El convocant, amb una antelació mínima de 48 hores a la data de la reunió,
establirà l'ordre del dia de forma provisional per tres dies, incloent els temes i
punts per treure a debat durant la reunió prevista.
Durant aquest període, aquest ordre del dia podrà ser modificat a petició per
escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres del comitè als efectes
d'afegir temes i altres assumptes de debat.
Transcorregudes les 48 hores sense que es proposi cap canvi o addicció,
l'ordre del dia esdevindrà ferma i, si escau, amb les modificacions plantejades.
En el mateix sentit, si abans d’existir convocatoria ordinaria o extraordinaria, un
20% dels membres del comitè, per mitjà d’escrit dirigit al President o
Coordinador, poden proposar que per a la propera reunió de l’executiva, es
pugui incloure un punt a tractar, estant el convocant, obligat a traslladar-ho a la
següent convocatòria.
En cas de que a una sessió de l’Executiva Insular hi concorrin tots el membres,
per acord unànime del 100% dels membres, en el moment de la reunió, es pot
afegir un tema o punt de debat, prèvia valoració d ela urgència de la proposta a
debatre.

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.
Durant aquest període de 24 hores, aquest ordre del dia podrà ser modificat a
petició per escrit de qualsevol vicepresident o un 20% dels membres de la
Comissió als efectes d'afegir temes i altres assumptes de debat
5.- Els comitès locals proposaran els programes i les llistes electorals en 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 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
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Municipal i els regidors, així com els membres electes al Consell General de
Mallorca i qualsevol afiliat al municipi que ostenti un càrrec elegit pel Congrés.
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 la Comissió Executiva Insular de Mallorca.
9.- En el supòsit de dimissió del president del Comitè Local, si el reglament del
mateix no estableix el contrari, el secretari de la formació obrirà un període
màxim de tres mesos per a l’elecció d’un nou president. En cas de renúncia de
president i secretari, el Consell de Direcció podrà nomenar transitòriament una
Comissió Gestora integrada, com a mínim, per tres afiliats al municipi, que, en
un termini màxim de sis mesos, regirà les acciones del partit al municipi i
s’encarregarà d’obrir el procés d’elecció d’un nou Comitè Local.

Article 53è. Comitès de Zona i de Barri.
1.- En aquells municipis on la dimensió i/o disparitat dels nuclis urbans dels
quals 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; els quals s’estaran a allò que s’estableixi en
l’acord de creació o en el Reglament del Comitè Local.
2.- La composició dels diferents subcomitès locals i les seves funcions quedarà
reflectit en l’acord de creació, així com l’acotació del seu àmbit d’actuació. Els
subcomitès locals estaràn presidits per una 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 l’acord de creació o en el
Reglament del 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 bé econòmic.
La Comissió Executiva fixarà el nombre de branques sectorials d'acord amb les
necessitats del partit (Sanitat, Cultura, Turisme, Educació...). També ho podrà
fer la Comissió Executiva Insular en el seu àmbit.
A més de branques sectorials, la Comissió Executiva Balear podrà constituir un
òrgan denominat Gabinet d’Idees i Projectes de caràcter consultiu per a
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l’elaboració d’idees i projectes per al partit i els seus càrrecs, sense cap funció
executiva dintre del partit.

Article 55è. Objectius.
Les branques sectorials tindran els següents objectius bàsics:




Assessorar i informar el partit en els temes tècnics 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 en els quals participi el partit.

Article 56è. Funcionament.
1. La Comissió Executiva Insular designarà d'entre els seus membres un
Coordinador de les branques sectorials i un altre del Gabinet d’Idees i
Projectes.
2. Cada branca sectorial tindrà un responsable triat mitjançant votació d'entre
els afiliats que en formin part, emmarcats en la branca que es tracti i reunits
en assemblea.

TÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 57è. 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 l’aprovi o el
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.
Totes les organitzacions insulars hauran d’atendre les despeses de la seva
pròpia organització i hauran d'aportar recursos al funcionament de
l'organització autonòmica, en proporció al seu nombre d'afiliats i resultats
electorals, segons s'aprovi a la Comissió Executiva Balear.

Article 58è. Patrimoni.

49

A més dels recursos aportats per les organitzacions insulars, el patrimoni d’EL
PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, estarà constituït per:
1.- Tots els béns i recursos que hagi obtingut per la gestió del seu patrimoni.
2.- Les subvencions, donacions, aportacions voluntàries, legats i herències que
pugui percebre.
3.- Quotes i aportacions de militants.
4.- Contribucions econòmiques dels càrrecs electes. 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 qual
pertanyen cadascun dels afiliats a El Pi.
5.- Qualsevol altre recurs lícit que rebin de conformitat amb el que disposa el
marc legislatiu vigent.

Article 59è. 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.
El partit durà a cada illa, endemés, 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 dipositats a la Secretaria General del partit.

TÍTOL IV: CONTROL DEMOCRÀTIC DELS DIRIGENTS I IMPUGNACIÓ
D’ACORDS I RESOLUCIONS.
Article 60è. Control democràtic dels dirigents electes.
D’acord amb l’establert a l’article 9.J dels presents estatuts, tot afiliat té dret a
exercir control dels dirigents electes del Partit.
Aquest control es basa en el fet del lliure coneixement de les activitats que en
nom del Partit, dugui a terme qualsevol càrrec electe del mateix, aquest
coneixement es farà per mitjà de petició prèvia de la informació que es vulgui
conèixer per mitjà escrit a través del secretari de l'òrgan al que pertany el
dirigent electe sobre el qual es vol exercir control de l’activitat corresponent.
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Article 61è. Impugnació d’acords i resolucions.
D’acord amb l’establert a l’article 9.I dels presents estatuts, tot afiliat té dret a
impugnar i reclamar davant els acords i decisions que dels òrgans del partit.
Llevat dels acords derivats de qualsevol expedient disciplinari incoat contra
qualsevol afiliat, ja que aquests es troben regulats de forma expressa per els
presents estatuts,
Qualsevol afiliat, pot impugnar els acords que consideri lesius, que per part dels
òrgans col·legials o unipersonals es puguin portar a terme.
Aquesta impugnació, haurà de ser mitjançant recurs potestatiu de reforma,
sempre efectuada per escrit, amb exposició dels fets i fonamentació clara i
ordenada dels motius que la fonamenten i ha de ser presentada davant el
mateix òrgan que va dictar l’acord o resolució.
El termini de presentació del referit recurs de reforma, es de catorze dies
naturals a comptar des de l’endemà de l’adopció de l’acord o emissió de
resolució.
Una vegada transcorregut aquest termini, decau tota opció d’impugnació dintre
del si del partit.
Rebuda la impugnació, l’òrgan en qüestió, examinarà la mateixa, i en un termini
no superior a catorze dies naturals, resoldrà la mateixa mitjançant resolució
motivada de forma breu.
Si la resolució es favorable, total o parcialment, l’impugnant, aquesta comporta
la modificació de l’acord pres.
Si la resolució es denegatòria, aquesta no es recurrible en el si del partit, sens
perjudici del dret de l’impugnant a exercir els seus drets als tribunals.

TÍTOL V EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 62è. Dissolució.
Quan així s’estimi convenient, a través de l'acord adoptat per una 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 una
majoria de 2/3 parts.
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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 béns.
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 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.- Els presents Estatuts podran ser desenvolupats reglamentàriament
pels òrgans de direcció del partit d'acord amb el que es preveu en aquests.
TERCERA.- Primàries. Per procedir al nomenament dels caps de llista de les
diverses llistes electorals, l’òrgan competent haurà d’obrir un període de 15
dies perquè es presentin les persones que vulguin ocupar aquest lloc. Cada
persona que s’hi presenti haurà de comptar amb un 5% d’avals del cens
corresponent. Si hi ha més d’una persona que es presenta, s’obrirà un procés
de primàries on podran participar tots els afiliats. Reglamentàriament es fixarà
el procediment per a la celebració de les primàries.
QUARTA.- Consell de Batles. La Comissió Executiva de Mallorca acordarà, a
principi de cada legislatura, la creació del Consell de Batles, que presidirà el
president del partit. A la resta d’illes, la creació d’aquest òrgan és potestativa.
Hi formaran part els candidats d’El Pi i de les coalicions que resultin elegits
batles o ho hagin de ser en virtut d'un pacte. Si algun altre esdevé batle al llarg
de la legislatura, també hi formarà part de forma automàtica. Aquest òrgan es
reunirà ordinàriament, com a mínim, una vegada a l'any i, extraordinàriament,
quan així ho acordi el president, l'Executiva o una 1/4 dels seus membres. Té
caràcter assessor i serà consultat en matèria de llistes al Consell i al Parlament,
pactes postelectorals i altres grans decisions estratègiques. El president, en les
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sessions, podrà convidar els membres de la Comissió Executiva que consideri
adient pels temes a tractar.
CINQUENA. Vinculació amb Joves per les Illes.
El Pi – Proposta per les Illes Balears reconeix a Joves per les Illes com a
organització política juvenil de referència del partit.
Un Conveni de Col·laboració regularà la representació dels membres de Joves
per les Illes als diferents òrgans del partit, així com la coordinació de les
relacions permanents entre ambdues organitzacions, sempre amb consonància
amb els estatuts vigents i respectant mútuament l’autonomia i l’entitat jurídica
pròpia de les mateixes.
Aquest Conveni haurà de ser aprovat per la Comissió Executiva Balear en un
termini màxim de 6 mesos des de la celebració del Congrés.
Dita vinculació implica que el Secretari General de Joves per les Illes, sigui
membre de l’Executiva Balear amb plens drets de participació, dos joves triats
per Joves per les Illes seran també membres de la corresponent executiva
insular amb plens drets de participació així com dos membres triats per Joves
Per les Illes en el si de la seva formació siguin membres del Consell General de
cada Illa on es troben constituïts
Aquests membres, hauran de ser afiliats al Pi Proposta per les Illes.

SISENA. Noves Tecnologies.
Per a la reunió de la Comissió Executiva Balear o de la Permanent es podrà fer
ús de qualsevol tecnologia de la comunicació que permet la participació a
distància; seguint el sistema de convocatòria obrant als presents estatuts.
En casos de força major i/o supòsits plenament justificats, la Comissió
Executiva Insular, els Comitès locals i la resta d'òrgans del partit podran també
fer ús de qualsevol tecnologia de la comunicació que permet la participació a
distància; seguint el sistema de convocatòria obrant als presents estatuts.
Així mateix, si es determina al corresponent Reglament, aprovat per la
Comissió Executiva Balear, també es podrà fer ús de qualsevol tecnologia de la
comunicació que permet la participació i el vot a distància i/o telemàtic en els
Congresos de la formació.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- El desplegament dels òrgans territorials del partit a què fan
referència els presents Estatuts al Títol II Capítol III s’anirà fent d’acord amb la
implantació, representació i consolidació d’EL PI – PROPOSTA PER LES
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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.- La Comissió Executiva Balear haurà d’aprovar un Codi Ètic en el
termini màxim de 6 mesos des de la celebració del Congrés.
TERCERA.-Fins a la celebració del corresponent Congrés Insular, la Comissió
Executiva Balear podrà designar els membres que integrin la Comissió Insular
Provisional de cada illa, a proposta dels membres de l’Executiva Autonòmica
de l’illa corresponent.
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