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TÍTOL PRELIMINAR
EL CAMÍ CAP AL MENORQUINISME

Aquest projecte, iniciat en la fusió de dos moviments, Moviment Socialista de Menorca i Moviment
Federalista de Menorca, cap allà el 1977, pretén dur a la pràctica les idees d’un col·lectiu de persones
que viuen o participen activament en el dia a dia dels nostres pobles, els nostres municipis i l’illa de
Menorca, i posa en comú diferents inquietuds personals i col·lectives.
El PSM Més per Menorca d’avui, per tant, és el resultat de la feina feta per un munt de persones, al
llarg de molts anys de democràcia, entorn d’un projecte polític que s’ha anat adaptant en cada moment
a les circumstàncies canviants de l’entorn. Volem fer una passa més. Volem fer canvis en la forma de
fer política, en la forma de relacionar-nos amb els ciutadans, aprofundint en una democràcia més
participativa i de major qualitat.
Entenem el PSM Més per Menorca, aquest moviment polític, com un instrument de participació
democràtica al servei de la societat i dels interessos col·lectius. I açò ens exigeix capacitat d’adaptació
a les noves realitats canviants i capacitat per donar respostes: respostes reals als nous reptes, a les
noves sensibilitats, a les noves demandes, a la nova forma d’expressar-se i d’organitzar-se, a un nou
llenguatge.
En aquest camí tenim un gran repte i no és altre que recuperar la confiança en la democràcia i en els
polítics. Avui, l'opinió pública expressa un disgust important amb l’actual sistema de partits i amb
l’actual democràcia, i mostra insatisfacció i desconfiança cap a la classe política. La democràcia no
pot ser estàtica, és un ésser viu que ha d’anar evolucionant, i els partits, per tant, també. No ens ha de
fer por acceptar i assumir els canvis, entrar en el desconegut i acceptar que en cada moment apareixen
noves formes d’organitzar-se, de comunicar, de relacionar-se amb els ciutadans i de conèixer les seves
necessitats. Per tant, és necessari estar en continu canvi si no volem quedar molt lluny dels anhels de
la societat. Volem seguir treballant per la democràcia i les llibertats i per començar a plantejar un
canvi d’escenari polític i d’actuació política a Menorca: volem acompanyar el procés a partir del qual
des de la ciutadania emani la veritable font de decisió en l’àmbit municipal i insular.
Vam néixer, som i volem ser un partit d’esquerres, menorquinista, ecologista i sobiranista. Avui el
PSM Més per Menorca vertebra la seva raó de ser en els termes de menorquinitat i menorquinisme.
Volem que Menorca, i els menorquins, actuïn com a subjecte polític, perquè Menorca sigui
protagonista del seu propi destí dins l’evolució dels territoris i les noves perspectives futures que es
poden obrir en el marc de noves configuracions territorials i/o jurídiques o en el marc de la UE.
La clau està en la capacitat de decidir el nostre futur. De voler assumir aquesta responsabilitat. Som,
per tant, un moviment sobiranista. Volem decidir el futur de Menorca des de Menorca, sobre el nostre
territori i paisatge, sobre el model econòmic i social, sobre les prioritats socials, etc. I tenim la
convicció que Menorca es governaria millor des de Menorca i per als menorquins.
Per açò, el nostre menorquinisme no és regionalista o sucursalista (“una part de”), sinó sobiranista,
que reclama el reconeixement de la capacitat de decidir. Amb dependències i independències, però
amb voluntat de prendre decisions per al millor benestar dels menorquins. Som, també,
internacionalistes.

4

Estatuts del PSM Més per Menorca aprovats en la XXXIII Assemblea General del PSM Més per Menorca
de 17 de desembre de 2016

El menorquinisme, per tant, no és una aposta política basada en la primacia de la nació, de cap nació
sobre cap altra, ni de tarannà exclusivista, sinó la forma localitzada d’actuació d’un pensament global.
Defensant el que és propi defensam el més universal: “Pensa globalment, actua localment”. El
menorquinisme és un universalisme perquè pensa per al món allò que vol per a Menorca. O no vol
per al món el que no vol per Menorca. Com diu aquella frase que tant ens agrada “El cap al món i els
peus al born”. En definitiva, el terme menorquinisme o menorquinisme polític és el que millor
defineix la vocació del PSM Més per Menorca de fer de Menorca el referent i el protagonista de
l'acció política.
Menorca no pot viure aïllada del món. No pot, ni vol fer-ho. Només sentim que a Menorca li aniria
millor si pogués exercir legítimament i legalment el poder democràtic sobre el propi destí. Menorca
serà una illa aquí i a l’oceà Índic, però només serà l'illa que és si ho vol ser: paisatgísticament
mediterrània, culturalment moderna, lingüísticament catalana i econòmicament equilibrada i
generadora de benestar.
És amb aquesta voluntat que presentam aquest nous estatuts del PSM Més per Menorca. Tenen, idò,
per funció regular el funcionament del partit. Un funcionament amb una estructura més horitzontal i
participativa, que cerca una major flexibilitat, que potencia la participació i combina les vies
ordinàries amb les telemàtiques, o qualsevol nova forma que sorgeixi en el futur, i que cerca millorar
la proximitat amb els ciutadans per tal de millorar la identificació dels interessos i de les necessitats
dels menorquins.
És important saber qui som, però també com som. I som com ens definim i descrivim, i el principal
instrument que descriu aquest col·lectiu de persones seran els seus estatuts.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I
Denominació, àmbit d’actuació, finalitats, domicili
Article 1
Denominació

1. A l’empara dels articles 6 de la Constitució espanyola i 1 de la Llei orgànica 6/2002, de 27
de juny, de partits polítics, es modifica el nom del Partit Socialista de Menorca-Entesa
Nacionalista (PSM-EN) per PARTIT SOCIALISTA DE MENORCA MÉS PER MENORCA
(PSM MÉS PER MENORCA).
2. El nom d’ús habitual serà PSM MÉS PER MENORCA.
3. Les seves sigles són PSM MxM.
4. El símbol del partit resta pendent de disseny i posterior aprovació per part de l’Assemblea.
Provisionalment s’utilitzarà

El logotip es compon de tres encaixos quadribarrats que representen les Illes Balears amb les
sigles PSM en negre i “Més per Menorca” en blanc i requadrat en fons negre.
5. Aquest logotip pot ser modificat, canviat o substituït per acord de l’Assemblea (ASS) sense
necessitat de modificar els presents estatuts, seguint els procediments legals vigents.
6. El símbol del partit es pot utilitzar en les formes i colors que es trobi oportú segons cada
moment i segons les necessitats que sorgeixin.
7. El PSM Més per Menorca es regeix pel que s’estableix en aquests estatuts, segons la
legislació de partits polítics, les legislacions electorals i altres disposicions legals vigents o
reglamentàries que li siguin d’aplicació.
Article 2
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del PSM Més per Menorca, tal com s’ha descrit al preàmbul, és, en especial, l’illa
de Menorca, així com qualsevol altre àmbit territorial, com el de les Illes Balears, on pugui defensar
els principis continguts en aquests estatuts i els interessos de Menorca i els menorquins. Es reserva el
dret d’actuar en àmbits territorials més enllà, com els Països Catalans o Espanya, sempre que sigui
possible i convenient per a la defensa dels interessos dels menorquins, si es decideix participadament
en l’Assemblea.
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Article 3
Llengua
El català és la llengua pròpia del PSM Més per Menorca. Ha de vetlar per la seva supervivència, atesa
la situació actual, per fer-la una llengua viva, per dignificar-la i per fer-la d’ús normal i quotidià a
Menorca.
A més, ha de promoure la riquesa i la pluralitat lingüística d’un territori i de les capacitats
lingüístiques de les persones que hi viuen, apostant pel coneixement del màxim nombre de llengües.
Article 4
La sobirania resideix en els afiliats i adherits
La sobirania del PSM Més per Menorca resideix en els seus afiliats i adherits, i s’exerceix mitjançant
la seva participació en els òrgans del PSM Més per Menorca, en la forma regulada en els presents
estatuts.
Article 5
Principis i finalitats específiques
Ens agrada Menorca. Una Menorca que procura la igualtat d’oportunitats i una bona convivència
entre tots els habitants, accessible per a tots, sostenible i amb una bona qualitat de vida, on el teixit
econòmic genera llocs de feina, amb una aposta per la cultura, l’educació, l’esport i la joventut, entre
moltes altres coses. Una Menorca amable, que aposti fort pel benestar de tothom, una terra pensada
per als ciutadans i al servei dels ciutadans, gestionada d’una manera transparent, eficaç, austera,
coordinada i planificada perquè els ciutadans se'n sentin orgullosos i participin en la presa de
decisions a través d’òrgans de consulta i de decisió de projectes i d’actuacions: decisió sobre el seu
futur, en general, sobre què volem ser i com ho articulam. Volem una Menorca que tengui com a
principi la justícia social i que el nostre model de societat per a l'illa sigui alhora universal.
El nostre projecte polític per a Menorca és d'un compromís responsable i sincer amb la ciutadania.
Un projecte de país que dibuixarem tots plegats i que parteix de l’esquerra, de la justícia social i del
respecte pel territori en el sentit ampli del terme: els espais naturals, la cultura, la idiosincràsia del
nostre país.
Però, a més, creim en una manera de fer les coses i de desenvolupar el nostre projecte polític que
parteix de l’honestedat, de les ganes de feina i d'arromangar-se, amb sentit d'equip, cooperació i
col·laboració, amb la participació ciutadana com a base per bastir un model per a tothom. Ho volem
fer des de la voluntat d'escoltar la gent i amb un sentit de servir a tothom, a tots els sectors i interessos,
sempre posant els interessos col·lectius i l’interès general per davant.
Per açò, creim que aquest moviment polític és una eina que permet construir el territori des d’una
visió transversal, participada (per tant, des del consens) i planificada, és una voluntat i una
metodologia que ens han d’ajudar a concretar l'illa que volem a partir d’unes línies estratègiques
clares i d’un procés basat en la participació, l’anàlisi i el debat.
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No es tracta de fer renúncies sinó apostes. No es tracta de deixar principis ideològics sinó d'expressarnos en termes més comprensibles i accessibles. Es tracta, en definitiva, de fer efectiva la nostra
responsabilitat com a moviment per saber aglutinar tota la gent que vol un projecte de Menorca i dels
seus municipis semblant i a favor del seu benestar, del seu paisatge, de la seva cultura.
Per tot açò,
a) El PSM Més per Menorca es defineix com a partit democràtic, que reconeix en el seu si els mateixos
drets i llibertats que reclama per al conjunt de la societat.
b) Estructura la seva organització a escala insular, de forma independent i amb plena capacitat per
decidir la seva estratègia i tàctiques polítiques, establint les necessàries relacions de cooperació i
col·laboració amb les forces polítiques amb les quals hi hagi coincidències, tant conjunturals com
generals.
c) Els principis bàsics que han de regir l’actuació del PSM Més per Menorca són la llibertat
d’expressió, l’humanisme, el socialisme democràtic, la solidaritat, l’ecologisme, el pacifisme, el
diàleg, el comportament ètic, el servei a la societat, la igualtat, la diversitat, el pluralisme, la
transparència, la participació, l’internacionalisme, l’universalisme, la cooperació, l’eficàcia i
eficiència en la gestió del que és públic i la defensa, en cas de conflicte, dels interessos col·lectius per
damunt dels interessos privats.
5.1. Les finalitats de l’activitat del PSM Més per Menorca són les següents:
a) Decidir el propi destí de Menorca i dels seus municipis sense imposicions, consolidant el
Consell Insular com a veritable òrgan d’autogovern i enfortint els municipis per poder decidir
sobre qüestions vitals per a tots. Potenciar la identitat de Menorca per assolir i desenvolupar
plenament la seva sobirania. El nostre menorquinisme no és regionalista o sucursalista (“una
part de”) sinó sobiranista, que reclama el reconeixement de la capacitat de decidir sobre el
nostre territori i paisatge, sobre el model econòmic i social, sobre les prioritats socials. Amb
dependències i independències, però amb voluntat de prendre decisions per al millor benestar
dels menorquins.
b) Defensar els drets humans i les llibertats individuals i col·lectives de les persones i dels pobles,
així com la convivència, la solidaritat, la igualtat, l’aprofundiment de la democràcia i el dret i
el respecte a la diferència.
c) Defensar la pau i el desenvolupament social, econòmic, sostenible i just a Menorca, i arreu
del món, i eradicar la pobresa i les desigualtats. Defensar els valors de la igualtat entre totes
les persones i el treball per eradicar les desigualtats i discriminacions en la nostra societat, ja
sigui per raó de raça, religió, sexe, orientació sexual, disminucions, o de qualsevol altra índole.
d) Assegurar la justícia social i la solidaritat entre les persones i els pobles, que han d’assegurar
a tots els ciutadans i a totes les ciutadanes unes condicions de vida dignes i un repartiment
equitatiu de la riquesa i que garanteixin un mínim de benestar i un desenvolupament equilibrat,
així com l’aplicació de polítiques actives de salut i benestar i a les quals s'accedesqui de forma
universal.
e) Integrar els nouvinguts, a través d’una illa acollidora i integradora formada per moltes
persones i de procedència molt distinta, però on tots ens sentim menorquins.
f) Protegir i millorar el medi ambient i els seus ecosistemes, el territori i el paisatge, els seus
valors intrínsecs i propis, i com a mitjà per fer possible un desenvolupament sostenible i que
preservi aquest patrimoni indispensable per a la vida de qualsevol espècie, inclosa la humana.
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g) Millorar de forma contínua la formació, l’educació, la innovació i el desenvolupament de la
gent de Menorca i potenciar el capital humà i la cohesió de les persones.
Preservar la diversitat i potenciar el desenvolupament econòmic just, cultural i social de
Menorca, respectant la idiosincràsia i les singularitats de cada municipi. Afirmar que l’Estat
és qui ha de posar ordre per evitar que el mercat generi exclosos de la societat i per corregir
totes les deficiències de mercat reconegudes des de tots els corrents econòmics i polítics.
h) Consolidar la planificació territorial com a eina imprescindible per dur a terme un ús
sostenible i ordenat del territori, el qual dona valor diferencial a la nostra illa, ja que
l’economia, la qualitat de vida i l’ecologia hi van de la mà.
i) Aprofundir en la creació d’espais polítics i institucions culturals, socials i lingüístics comuns,
en l’àmbit territorial dels Països Catalans, tot respectant l’actual idiosincràsia de cada poble.
j) Donar a conèixer la realitat política, cultural, social i econòmica de Menorca i incrementar la
cooperació i col·laboració amb altres pobles d’Europa i del món.
k) Reconèixer el caràcter fonamental de la societat civil menorquina i potenciar-lo, així com el
paper de noves formes de participació democràtica, a fi d’afavorir una relació més oberta i de
diàleg i comunicació permanent entre la ciutadania i les institucions, tot involucrant-la en la
presa de decisions.
l) Col·laborar i cooperar amb altres moviments polítics, amb altres forces polítiques i socials i
amb el teixit associatiu de Menorca en la consecució d’aquestes finalitats i d’altres que siguin
coherents amb el projecte polític del PSM Més per Menorca.
m) Lluitar contra la corrupció, contra aquest virus que afecta directament un dels pilars bàsics de
la democràcia.
n) Defensar la llengua catalana com a valor intangible i de representació de la diversitat i alhora
identitat del nostre poble, i com a eina de cohesió social. Treballar en positiu i sense exclusions
de cap mena per donar a conèixer i reivindicar la realitat de la llengua pròpia del país.
Article 6
Domicili
El domicili social és a Maó, al c/ Cós de Gràcia, 29. El domicili podrà ser modificat per acord de
Consell Executiu.
La pàgina web és www.psm-menorca.cat i l'adreça electrònica menorca@psm-menorca.cat.
Article 7
Federació PSM-EN
El Partit Socialista de Menorca Més per Menorca forma part, junt amb l’Entesa Nacionalista i
Ecologista d’Eivissa, el Partit Socialista de Mallorca, l’Entesa per Mallorca i altres partits
independents de Mallorca com Independents d'Artà, de la Federació PSM-Entesa Nacionalista.
La composició de la Federació pot ser modificada o ampliada, canviant o substituint partits, per acord
de l’Assemblea (ASS) sense necessitat de modificar els presents estatuts, seguint els procediments
legals vigents.
La decisió de formar part de noves estructures i coalicions, o de la modificació de l’anterior, que es
vagin creant queda en mans de l’Assemblea (ASS) sense necessitat de modificar els presents estatuts.
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TÍTOL II
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Hi ha una altra manera de fer política, amb el poble i per al poble. En què els ciutadans no sentin
allunyada, de la seva realitat quotidiana, la política dels seus municipis i de l’illa de Menorca. Que
sentin i vegin que la seva participació no es basa només en l’actual democràcia representativa, on el
ciutadà, tot i tenir dipositada la sobirania del poble, ha acabat actuant com a simple vot dels seus
representants polítics. Des del PSM Més per Menorca volem superar aquesta realitat. Volem que els
ciutadans se sentin copartícips en la presa de decisions, de la direcció dels seus municipis i de l’illa
de Menorca.
És per això que cal dotar la ciutadania d’eines per fer-la partícip de tots els estadis decisoris -definir
les seves necessitats i programar les eines correctores, la presa de decisions i la participació en la
posada en marxa de les actuacions, l’avaluació dels resultats- i d’aquesta manera obrir camins que
ens portin cap a la veritable participació ciutadana en una veritable democràcia participativa.
Si consideram que per a la societat és essencial aplicar aquests principis, també ho ha de ser aplicarlos al nostre partit. I açò només s’aconseguirà escoltant la gent i adaptant les estructures i els canals
de participació actuals a les noves formes de participació, tant presencials com telemàtiques, i estant
oberts als avanços que puguin anar sorgint en un futur.
Article 8
Estructura interna i funcionament democràtic: disposicions generals
1. Es garanteix als militants i adherits el dret a la llibertat d’expressió i a expressar públicament
els seus punts de vista sobre qüestions polítiques o d’interès general, a manifestar els seus
acords o desacords amb la línia oficial del partit i els acords presos en els seus òrgans, sempre
que s’expressi de forma digna i respectuosa amb la decisions preses de manera col·lectiva i
amb la dignitat de les persones que el representen.
2. L’eix vertebrador de totes les nostres actuacions és la democràcia participativa, per tal de fer
partícips tots els militants i adherits, dintre de les seves competències, de les decisions del
PSM Més per Menorca.
3. Tota l’estructura de funcionament de l’organització obeirà a criteris de democràcia interna i
es regirà per normes democràtiques, plasmats en regles que garanteixin la participació dels
seus membres, dones i homes, en igualtat de condicions i oportunitats en la formació de la
voluntat col·lectiva, així com la sobirania dels òrgans interns de decisió, que actuaran amb
plena autonomia segons marquin aquests estatuts.
4. En la presa de decisions, serà un objectiu en si mateix aconseguir el més alt nivell de
participació dels militants, adaptant la participació a les possibilitats que les noves tecnologies
ens ofereixen, i se cercaran fórmules per tenir en compte igualment l’opinió dels
col·laboradors i adherits.
5. El partit reconeix als seus afiliats i adherits els mateixos drets democràtics que existeixen en
la societat i aquells pels quals s’estigui lluitant.
6. Animam els militants i adherits a fer ús del dret a la crítica sobre qualsevol dels seus membres
i organismes, i a manifestar els seus acords o desacords amb la línia oficial del partit i els
acords presos en els seus òrgans sempre que s’expressi de forma digna i respectuosa amb la
decisions preses de manera col·lectiva i amb la dignitat de les persones que el representen.

10

Estatuts del PSM Més per Menorca aprovats en la XXXIII Assemblea General del PSM Més per Menorca
de 17 de desembre de 2016

Article 9
Estructura interna i funcionament democràtic: disposicions específiques
El funcionament intern s'ha de regir segons els preceptes següents:
1. S’intentarà que hi hagi un consens en la presa de decisions.
2. En darrer terme es regeix per les majories sobre les minories, tal com marquen els Estatuts en
cada cas. Els acords en els diferents òrgans del partit s’han d'adoptar, en aquests casos, per
majoria simple, llevat dels que expressament s’assenyala en aquests estatuts que són per
majoria absoluta o qualificada.
3. Tot acord adoptat sota la modalitat del suport de la majoria absoluta o qualificada ha de
menester també aquesta majoria absoluta o qualificada per ser revocat.
4. Les decisions, adoptades per majoria, són vinculants d’igual manera per a tots, sense que això
llevi el dret de les posicions no majoritàries a mantenir la seva pròpia opinió i expressar-la
tant en el si del partit com públicament.
5. Les votacions en el partit s'han de realitzar sempre a través del vot directe, per escrit i personal.
La norma general de fer-ho, a excepció que els Estatuts diguin el contrari, és per escrit, tant
de forma presencial com, en el cas que sigui habilitat, a través de la participació tecnològica,
sempre que sigui possible el vot secret. Quan es tracti d’eleccions sobre persones la votació
sempre serà secreta.
6. L’elecció dels òrgans col·legiats del PSM Més per Menorca, i de les persones que els han de
compondre, sempre s'ha de fer seguint el que marquen els Estatuts i garantint que qualsevol
afiliat que ho desitgi pot presentar-se per ocupar algun dels càrrecs o tenir la iniciativa per
presentar una llista.
En qualsevol cas, qualsevol afiliat pot tenir la iniciativa de presentar una llista. No obstant
això, per poder-la presentar és necessari que estigui avalada, almanco, pel 10 % dels
militants, amb un mínim de cinc avals. La Mesa de l’Assemblea està facultada per estudiar
les diverses llistes, sempre que n’hi hagués més d'una, i realitzar les propostes de mediació
que consideri convenients per proposar candidatures comunes d’integració.
Davant cada procés electoral, si amb el reglament remès juntament amb l'ordre del dia no és
suficient, i si l’Assemblea (ASS) ho considera necessari, es pot redactar un reglament
específic sobre l’elecció de càrrecs orgànics col·legiats del partit, que determinarà, com a
mínim, la manera en la qual es farà l’elecció, el sistema de votacions, els terminis i els models
de presentació de candidatures. La redacció i aprovació del reglament va a càrrec del Consell
Executiu (CE), seguint les línies marcades per l’ASS i les pautes que marquen els Estatuts.
En cas que algun militant no hi estigui d’acord, pot demanar, de manera excepcional, la
convocatòria d’una ASS amb un únic punt del dia anomenat “reglament electoral”. En
aquesta mateixa ASS tothom podrà exposar les seves idees i propostes i es discutirà i
s’aprovarà el reglament definitiu.
En el cas que l’ASS ho consideri oportú, aquest reglament s’adjuntarà com a annex als
Estatuts i servirà de referència en totes les votacions.
7. Totes les persones membres dels càrrecs orgànics tenen caràcter electiu i renovable, cosa que
es fa extensible als caps de llista.
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8. Des del PSM Més per Menorca creim en la renovació de càrrecs del PSM Més per Menorca
i, per això, la durada màxima de forma ininterrompuda en un mateix càrrec és d’un màxim de
8 anys.
9. No obstant això, la realitat i les circumstàncies del partit poden aconsellar ampliar aquest
mandat. Serà l’Assemblea qui decidirà si accepta o no aquesta ampliació de mandats en un
mateix càrrec.
10. El funcionament i les decisions dels òrgans directius han de ser col·lectius i la seva elecció
democràtica, mentre que les responsabilitats són individuals.
11. Els òrgans de direcció del partit i els càrrecs públics han de retre comptes davant l’Assemblea
(ASS) o l’òrgan que els hagi elegit, segons marquin aquests estatuts o els reglaments que es
pugin desenvolupar, davant dels quals són responsables de la seva actuació.
Si es considera oportú, el Consell Executiu (CE) pot redactar els reglaments sobre sistema de
retre comptes als militants i adherits, seguint les pautes que marquen els Estatuts, i dur-ho a
l’aprovació de l’Assemblea.
12. Totes les organitzacions del partit tenen autonomia per actuar en l’esfera de la seva
competència, sempre que les seves decisions no contradiguin els acords vinculants, la línia
general del partit fixada per l'Assemblea General, que no vulnerin els Estatuts, les línies
polítiques i programàtiques aprovades per l’Assemblea (ASS), o que l’Assemblea pugui
interpretar que afecta negativament el desenvolupament de Menorca o el benestar dels
menorquins.
13. Cada òrgan del partit ha de desenvolupar la seva pròpia política, respectant la democràcia
interna i impulsant l’activitat i iniciativa de tots els membres, mantenint permanentment les
relacions orgàniques.

TÍTOL III
PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PSM MÉS PER MENORCA
Des del PSM Més per Menorca entenem que avui dia la contribució al sosteniment d’una estructura
política ha de ser voluntat de les persones. És per això que hem definit dues maneres de participar al
PSM Més per Menorca: els afiliats i els adherits.

Capítol I
Afiliats
Article 10
Afiliats
10.1. Pot afiliar-se al PSM Més per Menorca qualsevol persona major d’edat, que no tengui limitada
ni restringida la seva capacitat d’obrar, que accepti les declaracions programàtiques, els Estatuts i la
democràcia interna que el regeixen i que estigui al corrent del pagament de les quotes, exceptuant els
casos que preveu l’article 11 d’aquests mateixos estatuts.
En el cas dels ciutadans estrangers, poden ser afiliats, a més de l’anterior, quan la normativa vigent
no ho impedeixi.
10.2. Per obtenir la condició d’afiliat és necessari que l’interessat faci la sol·licitud omplint una
butlleta estandarditzada aprovada pel Consell Executiu i dirigida al Consell Executiu.
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L’original de la butlleta s’ha d’enviar al PSM Més per Menorca, o bé presencialment en horari
d’oficina o bé a través de mitjans electrònics habilitats a aquest efecte perquè es retorni a l’interessat
notificació de la recepció.
Durant els dos mesos següents a la data d’entrada de l’original de la sol·licitud al PSM Més per
Menorca, el Consell Executiu ha de resoldre la sol·licitud, amb la posterior notificació a l’interessat,
de manera que s'asseguri que aquest rep la notificació, ja sigui per mitjans tecnològics o
convencionals.
Passats aquests dos mesos, el silenci es considerarà com a positiu.
10.3. Hom té la condició d’afiliat quan el Consell Executiu ho aprova, o passat el temps necessari per
silenci administratiu positiu, un cop feta la seva inclusió, d’ofici, en els censos corresponents, i
l’interessat hagi satisfet el pagament de la quota, segons la forma de pagament escollida en la butlleta.
10.4. Qualsevol persona pot recórrer contra l’acord de denegació de l’afiliació a l’ASS en un termini
de 30 dies naturals des que rebi la notificació de denegació motivada per part del Consell Executiu.
Ho haurà de fer de forma motivada i podrà exercir, si ho considera oportú, el dret d’audiència davant
la Comissió de Garanties i l’Assemblea.
La Comissió de Garanties, un cop escoltat l’interessat, és l’encarregada de pronunciar-se a l’ASS
sobre el cas. Posteriorment, és l’Assemblea (ASS), després d’escoltar l’afectat i el pronunciament de
la Comissió de Garanties, la que determina de forma definitiva sobre el recurs contra l’acord de
denegació de l’afiliació.
En aquest darrer cas es tanca el procediment.
10.5. Els afiliats tenen la possibilitat de participar amb veu i vot en tots els òrgans insulars del PSM
Més per Menorca (assemblees i Assemblea general), a més de poder participar en les assemblees
municipals de candidatura o assembles locals (d’ara endavant AMC o AL) que existeixen a cada
municipi.
Quan l'afiliat vulgui participar en una AMC o AL, en el moment de la sol·licitud ho ha de fer constar
a la butlleta d’afiliació o ho ha de fer constar al secretari de l’agrupació, per tal de poder-lo convocar
en forma i tenir-ho en compte per al cens de la candidatura, en cas de votacions, tal com marquen els
Estatuts.
Si en el transcurs de l’afiliació, l’afiliat decideix participar en una AMC, ho pot notificar al partit o
basta que ho faci notar al secretari de l'ASS, per tal de poder-lo convocar en forma i tenir-ho en
compte per al cens de la candidatura, en cas de votacions, tal com marquen els Estatuts.
10.6. El PSM Més per Menorca permet la doble o triple militància quan l’afiliació a un altre partit o
moviment polític no tengui per finalitat política Menorca o els seus municipis, a excepció de
determinades realitats municipals que queden recollides en el paràgraf següent i sempre que els
objectius d'aquest partit no siguin contraris als principis i finalitats establerts en aquests estatuts del
PSM Més per Menorca.
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Atès que la realitat política de Menorca i dels seus municipis és canviant, ens trobam que en
determinades circumstàncies poden existir moviments polítics distints del PSM Més per Menorca
però que el partit promou o hi dona suport. També ens trobam que en determinades circumstàncies
poden coexistir AMC o AL del PSM Més per Menorca i assemblees de candidatures municipals
distintes en les quals el PSM Més per Menorca ha participat o hi dona suport. En aquests casos, també,
es permetria la doble afiliació.
En cas que en els nous moviments hi participi el PSM Més per Menorca, en sigui l’impulsor o els
doni suport, no serà necessària l’aprovació de la doble militància per part del Consell Executiu.
10.7. En altres casos, en què la doble o triple afiliació es produeixi en el moment d’afiliar-se al PSM

Més per Menorca, l’afiliat ho ha de fer constar en la butlleta d’afiliació i el Consell Executiu en
decidirà la idoneïtat i compatibilitat. El Consell Executiu s’encarregarà de notificar-ho a l’interessat.
En el cas que la doble o triple afiliació es produeixi després de l’afiliació al PSM Més per Menorca,
i no sigui uns dels casos enumerats en l’apartat 10.6, l’afiliat ho ha de notificar al Consell Executiu i
el Consell Executiu en decidirà la idoneïtat i compatibilitat. El Consell Executiu s’encarregarà de
notificar-ho a l’interessat.
10.8. En casos de conflicte respecte a la doble militància, la Comissió de Garanties, un cop escoltat
l’interessat, és l’encarregada de pronunciar-se sobre el cas a l’Assemblea. Posteriorment, l’Assemblea
(ASS), després d’escoltar l’afectat i el pronunciament de la Comissió de Garanties, ha de determinar
la idoneïtat o no d’afiliar-se a un altre partit, de continuar la militància al PSM Més per Menorca o
d’acceptar com a militant del PSM Més per Menorca un persona que milita en un altre partit.
En aquest darrer cas es tanca el procediment.
10.9. En el partit hi ha d'haver el Llibre de registre d’afiliats, en el qual han de constar les dades
d’altes i baixes definitives. Abans de cada assemblea s’ha d'actualitzar el Registre. Fins aquest
moment, el cens vàlid serà el de l’actualització de l’assemblea anterior.
10.10. El PSM Més per Menorca ha de complir la Llei de protecció de dades personals (LOPD) i totes
les que estiguin vigents en cada moment. Tots els afiliats i els adherits tenen dret en tot moment a la
protecció de les seves dades personals, en la forma prevista en la legislació vigent.
10.11. Els impresos necessaris per a la sol·licitud d’afiliació han d'estar disponibles a les seus del
partit o a través de les distintes eines tecnològiques que tengui actives i sempre que sigui possible
utilitzar-les. Es pot fer la sol·licitud omplint la butlleta i entregant-la en alguna oficina en horari
d’atenció o a través de les distintes eines tecnològiques que el partit tengui operatives i que puguin
donar un registre instantani i automàtic de recepció. Amb açò es vol promoure les noves tecnologies
i fomentar l’ús de les operacions telemàtiques.
Article 11
Suspensió temporal del pagament de les quotes sense perdre la condició d’afiliat
Des del PSM Més per Menorca entenem que determinades circumstàncies personals poden fer que,
en moments puntuals, algun afiliat tengui dificultats per poder satisfer la quota. És per això que si un
manté la voluntat de ser afiliat pot sol·licitar la suspensió temporal del pagament de la quota.
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11.1.Totes les persones vinculades com a afiliat poden demanar la suspensió temporal del pagament
de la quota quan, circumstancialment i per causes sobrevingudes, no puguin satisfer la quota i vulguin
mantenir la condició d’afiliat i mantenir tots els drets i deures.
Atesa la naturalesa d’aquesta petició i per evitar qualsevol incomoditat a l’afectat, es pot presentar
una proposta motivada de suspensió temporal del pagament de la quota al secretari del Consell
Executiu, el qual n'ha d'informar, únicament, la Permanent i el tresorer, i ho ha de notificar a la
persona encarregada de cobrar les quotes, en cas de ser persones distintes.
En cas que les lleis sobre partits polítics i el seu finançament canviïn, el Consell Executiu té la potestat
de canviar aquest procediment per adaptar-lo a les noves necessitats sorgides, sense necessitat de
modificar els Estatuts.
En la proposta motivada cal definir el període de suspensió del pagament de quota, amb un màxim
d'una anualitat, renovable automàticament, si no hi ha notificació contrària, per una altra. Un cop
transcorregut aquest temps, l’afiliat, a instància seva o del Consell Executiu, pot demanar que se li
cobri la quota pertinent a l’any en qüestió, abonar les quotes endarrerides en forma de donatiu i
reprendre l’afiliació anual, o demanar la baixa com a afiliat, i en aquest cas pot passar a ser adherit.
11.2. En el cas excepcional que una persona hagués sol·licitat més de dues vegades la suspensió
temporal de la quota, el Consell Executiu podria denegar la seva sol·licitud i demanar-li que passés a
formar part del PSM Més per Menorca com a adherit.
Article 12
Baixa d’afiliat
12.1. Les persones vinculades com a afiliat al partit en quedaran desvinculades per les següents
causes:
a) Per baixa voluntària i lliure, a través d’una notificació necessària per qualsevol mitjà
disponible i que n’asseguri la recepció.
b) Per defunció.
c) Per la manca de pagament de la quota d’afiliació, en els termes preestablerts en la butlleta
d’afiliació, exceptuant els casos que recull l’article 11.
d) Per una resolució sancionadora ferma, conforme al que es disposa en el capítol del règim
disciplinari d’aquests estatuts.
e) Per l’afiliació a altres partits polítics quan no es compleixi el que marquen aquests estatuts.
f) Pel fet de passar a formar part d’un altre grup institucional o de caràcter representatiu diferent
o contrari si s’ha presentat sota la candidatura electoral PSM o promoguda per PSM, a
excepció que l’assemblea ho hagi autoritzat.
g) En sentències jurídiques fermes davant casos de corrupció pública o delicte dolós castigat amb
penes greus o que duguin aparellada la inhabilitació per a la funció pública.
En casos d’imputacions judicials d’un càrrec públic o d’un afiliat per corrupció, en el cas que
no estigui aprovat el codi ètic que reglamenti el procediment, és l’ASS la que decideix la
condició d’afiliat de l’imputat a proposta del Consell Executiu.
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h) Pel fet de donar suport públic a altres formacions polítiques, per haver concorregut en llistes
electorals d’altres organitzacions polítiques quan aquestes es presentin a la mateixa elecció i
en la mateixa circumscripció electoral que el PSM Més per Menorca o quan aquestes
organitzacions siguin distintes de les candidatures promogudes o que tenguin el suport del
PSM Més per Menorca, sense la deguda autorització de l’Assemblea.
12.2. El Consell Executiu, que pot actuar d’ofici o a sol·licitud de qualsevol altre òrgan del partit, ha
d'acordar de forma motivada la declaració de pèrdua automàtica de la condició d’afiliat, cosa que du
conjuntament la suspensió de funcions i inhabilitació per a exercir qualsevol càrrec en el partit o en
la seva representació. L’interessat té dret a rebre en tot moment notificació de totes les passes que es
facin i, així mateix, cal garantir-li dret a rèplica en tot moment.
L'afectat hi pot recórrer formulant les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 30 dies
naturals, exercint el seu dret d’audiència davant la Comissió de Garanties, la qual n'ha d'emetre
dictamen i elevar una proposta de decisió a l’assemblea. L’assemblea s'ha de pronunciar, un cop
escoltats el dictamen i l’audiència de l'afectat, per majoria qualificada sobre la idoneïtat o no de donar
de baixa un afiliat de forma definitiva, sense ulterior recurs en el mateix termini.
12.3. Un afiliat pot sol·licitar la baixa com a afiliat per donar-se d’alta com a adherit, seguint els
mateixos tràmits que marquen aquests estatuts i després d’una exposició motivada a l’assemblea.
Article 13
Suspensió temporal d'afiliat
13.1. Les persones vinculades com a afiliat al partit en quedaran desvinculades temporalment en cas
d’imputació judicial o sentència amb possibilitat de ser recorreguda, quan ho acordi de forma
motivada l’ASS.
13.2. La declaració de suspensió temporal de la condició d’afiliat durà a la suspensió temporal de
funcions i inhabilitació temporal per a exercir qualsevol càrrec en el partit o en la seva representació.
Ho ha d'acordar de forma motivada el Consell Executiu, que pot actuar d’ofici o a sol·licitud de
qualsevol altre òrgan del partit. L’interessat té dret a rebre en tot moment notificació de tots les passes
que es facin i cal garantir-li dret a rèplica en tot moment.
L’ASS ha de determinar la durada de la suspensió temporal o les condicions que s’han de complir per
readmetre l’afiliat amb tots els seus drets i deures.
L'afectat hi podrà recórrer formulant les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 30 dies
naturals i podrà exercir el seu dret d’audiència davant la Comissió de Garanties, la qual n'ha d'emetre
dictamen i elevar una proposta de decisió a l’ASS, que s'ha de pronunciar, un cop escoltats el dictamen
i l’audiència de l'afectat, de forma definitiva, per majoria qualificada, sobre la idoneïtat o no de donar
la suspensió temporal a un afiliat, sense ulterior recurs en el mateix termini.
Article 14
Drets i deures dels afiliats
La sobirania del PSM Més per Menorca resideix en els afiliats i els adherits, segons reconeixen
aquests estatuts, i s’exerceix mitjançant la seva participació en el PSM Més per Menorca. Els afiliats,
per tant, tenen reconeguts els drets i deures següents.
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14.1. Les persones vinculades com a afiliades al partit tenen els següents drets:
a) Mantenir la confidencialitat de les seves dades i que se’n faci ús exclusivament per a les
funcions del partit, d’acord amb la normativa vigent.
b) Assistir i participar en tots els actes, activitats i reunions del PSM Més per Menorca, i en tots
els òrgans de govern i representació la participació dels quals no sigui limitada als membres
nats.
c) Participar amb veu i vot en tots els casos i en les condicions fixades en aquests estatuts, o
reglaments que s’aprovin, i en qualsevol classe de procés participatiu o de consulta que es
faci.
d) Fer ús, en les reunions, del dret a la crítica sobre qualsevol dels seus membres i organismes,
independentment de la responsabilitat que desenvolupin com a membres del partit, i formular
als òrgans del PSM Més per Menorca preguntes, propostes, al·legacions, queixes i
suggeriments i rebre’n la resposta corresponent.
e) Expressar les seves opinions tant de forma interna com externa, tant de forma individual com
col·lectiva, i manifestar els seus acords o desacords amb les decisions preses en els seus
òrgans o amb els pronunciaments i declaracions públiques del partit, sempre que s’expressi
de forma digna i respectuosa amb la decisió del partit i amb la dignitat de les persones que el
representen i sense perjudicar l’organització.
f) Dur un control polític dels càrrecs públics i responsables del partit i rebre informació sobre
l’activitat interna, externa i econòmica del PSM Més per Menorca, així com de la tasca dels
diferents grups parlamentaris i càrrecs electes i institucionals en general. També ser informats
sobre la composició dels òrgans directius i d’administració, sobre les decisions adoptades per
aquests i les activitats realitzades. El PSM Més per Menorca prioritzarà l’enviament d’aquesta
informació per mitjans telemàtics i a través dels nous sistemes tecnològics que vagin sorgint
sempre que estiguin operatius. Per això, els afiliats que ho desitgin ho han de marcar en la
seva sol·licitud d’alta, o comunicar-ho quan ho considerin oportú, i seran donats d’alta en la
base de dades tecnològica creada per a aquesta finalitat.
g) Impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris a la llei o als Estatuts o a
l’ideari polític del partit.
h) Ser electors i elegibles per formar part de l’estructura orgànica del partit i participar en la seva
estructura organitzativa. Alhora, formar part de les candidatures que el PSM Més per Menorca
presenti als diferents processos electorals.
i) Rebre del PSM Més per Menorca l’oportuna protecció política i jurídica davant dels atacs en
l’exercici de les seves activitats com a càrrec públic i demanar, de manera motivada i per
escrit, a l’Assemblea la intervenció del partit per a la defensa del seu honor i la seva pròpia
imatge, quan aquesta s’hagi posat en dubte des de pronunciaments públics. També tenen dret
a la intervenció del partit per a la defensa de la seva presumpció d’innocència en els
procediments, judicials i parlamentaris, que tinguessin lloc o els afectessin d’alguna manera.
j) Inscriure's com a afiliat en una Assemblea municipal de candidatura, a participar en les seves
reunions, amb els mateixos drets i deures que a la resta d’òrgans del partit, i a realitzar les
activitats que els siguin encomanades i assumeixin voluntàriament.
k) Recórrer a l’òrgan encarregat de la defensa dels afiliats.
14.2. Les persones vinculades com afiliades al partit tenen els següents deures:
a) Exercir el dret a la llibertat d’expressió amb responsabilitat, seguir les pautes de
comportament que exigeix el respecte al principi de la democràcia interna i complir els acords
adoptats pels òrgans del PSM Més per Menorca en matèries de la seva competència.
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b) Guardar discreció dels debats interns en què hagin estat presents i guardar secret de les
deliberacions i dels acords dels òrgans de direcció i dels grups institucionals als quals
pertanyin, sempre que aquest grup ho hagi demanat expressament en la sessió del dit òrgan i
la majoria dels components ho hagin acceptat, sense perjudici del que exposen els punts d),
e), f) i g) de l’apartat dels drets dels afiliats.
c) Compartir les finalitats del partit i col·laborar en la seva consecució, i actuar d’acord amb els
Estatuts i la declaració ideològica del PSM Més per Menorca, i altres normes vigents.
d) Abonar amb puntualitat la quota fixada o sol·licitar-ne l’exempció temporal segons consta en
l’article 13 d’aquests estatuts.
e) Complir la normativa sobre incompatibilitats.
f) Col·laborar amb la justícia, així com en comissions i sessions parlamentàries sobre
presumptes casos de corrupció, malbarataments i altres casos que puguin malmetre la
democràcia i la credibilitat de la classe política.
g) Dur a terme les responsabilitats adquirides en el si del PSM Més per Menorca
h) Retornar al PSM Més per Menorca, en cas que el sistema electoral vigent sigui de llistes
tancades, la representació institucional electa que exerceixin en nom d’aquest quan es
desvinculin del PSM Més per Menorca, i quan així siguin requerits com a conseqüència de
sanció disciplinària ferma dictada pels òrgans competents.
i) Entregar còpia de la declaració obligatòria de béns efectuada en les distintes administracions,
seguint la llei, en la possessió de qualsevol càrrec tant electe com de lliure designació.
j) Respectar en l’exercici de la seva activitat institucional la finalitat del PSM Més per Menorca
de lluita contra la corrupció i el Codi de bones pràctiques i evitar, en tot moment, la confusió
dels interessos públics i privats.
k) Realitzar la declaració de béns i ingressos com a càrrec públic de l’administració
corresponent, en els termes que exigeix la llei i de manera transparent.
l) Guardar secret i custodiar degudament els arxius de dades de caràcter personal als quals
tenguin accés i que només poden ser utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat
creats, obligacions que perduraran fins i tot després que l’afiliat es doni de baixa del partit.
m) Tots els altres que es derivin d’aquests estatuts i de la legislació vigents.

Capítol II
Adherits
Som conscients que hi ha tot un conjunt de persones que desitgen vincular-se al projecte polític del
PSM Més per Menorca o participar de la vida política del seu municipi o de l’illa de Menorca sense
arribar al nivell d’implicació de la militància. Avui, hi ha distints nivells d’implicació, intensitats i
compromís en la voluntat de participar en la vida política a través dels moviments polítics, i des del
PSM Més per Menorca tenim la intenció i el convenciment que és necessari que els partits facin una
passa molt important en la seva obertura cap a la societat i facilitar aquestes noves formes de
participació que van sorgint.
Som conscients, també, encara que soni estrany i contràriament al que hauria de passar en una
democràcia de qualitat i madura, que en ple segle XXI encara hi ha gent que sent incomoditat o té
dificultats per participar en la vida política per les conseqüències que pot tenir en la vida personal,
social o professional.
El PSM Més per Menorca entén, per tant, la lliure adhesió d’independents com un pacte voluntari
entre la persona i el PSM Més per Menorca, del qual se’n deriven drets i deures recíprocs.
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Per tot això, hem definit dues noves maneres de participar en la vida política més enllà dels afiliats,
que és a través de l’adhesió al projecte polític del PSM Més per Menorca o a través de l’adhesió a
una Assemblea municipal de candidatura.

Punt primer. Adherits al moviment polític del PSM Més per Menorca
Article 15
Adherits
15.1. Pot adherir-se al moviment polític del PSM Més per Menorca qualsevol persona que tengui la
voluntat de col·laborar en aquest moviment, ja sigui en la discussió política, de difusió de les idees i
principis, en tasques de formació política, en tasques d’assessorament o en qualsevol altre tipus
d’activitat, i que voluntàriament la vulgui exercir sense adquirir la condició d’afiliat, i que accepti la
democràcia interna i els Estatuts.
15.2. Per obtenir la condició d’adherit és necessari que l’interessat faci la sol·licitud omplint una
butlleta estandarditzada aprovada pel Consell Executiu i dirigida al Consell Executiu.
L’original de la butlleta s’ha d’enviar al PSM Més per Menorca, bé presencialment en horari d’oficina
o bé a través de mitjans electrònics habilitats a aquest efecte perquè es retorni a l’interessat notificació
de la recepció.
Durant els 2 mesos següents a la data d’entrada de l’original de la sol·licitud al PSM Més per
Menorca, el Consell Executiu ha de resoldre la sol·licitud, amb la posterior notificació a l’interessat,
de manera que s'asseguri que aquest rep la notificació, ja sigui per mitjans tecnològics o
convencionals.
Passats aquests dos mesos, el silenci es considerarà com a positiu.
15.3. Hom té la condició d’adherit al PSM Més per Menorca un cop el Consell Executiu ho aprova,
o passat el temps necessari per silenci administratiu positiu, un cop feta la seva inclusió, d’ofici, en
els censos corresponents.
15.4. En els casos en què l’interessat sol·liciti l’anonimat en l’adhesió al PSM Més per Menorca,
s’enviarà l’escrit, segons model aprovat pel Consell Executiu, al mateix Consell Executiu o a la
Permanent, que seran els encarregats de fer tots els tràmits i inscriure’l en el cens corresponent en la
forma corresponent per satisfer el desig de l’interessat.
15.5. Poden participar de la vida interna del partit en l’àmbit tant insular com municipal, en la manera
en què ho regulen aquest estatuts, o podent aportar una quantitat econòmica en concepte d’ajut o
donatiu. Exerceixen la seva condició d’adherit en la mesura de les seves possibilitats i voluntat.
15.6. Els adherits al PSM Més per Menorca tenen la possibilitat de participar amb veu a l’Assemblea
General i a les ASS. A més, poden participar en les assemblees municipals de candidatura si n'hi ha
al seu municipi, en la forma en què determini l’apartat d’adhesió a les assembles municipals de
candidatura.
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Quan es vulgui participar en una Assemblea municipal de candidatura, en el moment de la sol·licitud
l’adherit ho ha de fer constar en la butlleta o ho ha de fer constar al secretari de l’agrupació, per tal
de poder-lo convocar en forma i tenir-lo en compte per al cens de la candidatura, en cas de votacions,
tal com marquen els Estatuts.
Si en el transcurs de l’adhesió, l’adherit decideix participar en una Assemblea municipal de
candidatura, ho pot notificar al partit o basta que ho faci notar al secretari de l'Assemblea, per tal de
poder-lo convocar en forma i tenir-lo en compte per al cens de la candidatura, en cas de votacions,
tal com marquen els Estatuts.
15.7. El PSM Més per Menorca permet l’adhesió al PSM Més per Menorca amb l’afiliació a un altre
partit o moviment polític quan l’afiliació a un altre partit no tengui per finalitat política Menorca o
els seus municipis, a excepció de determinades realitats municipals que queden recollides en el
paràgraf següent i sempre que els objectius d'aquest partit no siguin contraris als principis i finalitats
establerts en aquests Estatuts del PSM Més per Menorca.
Atès que la realitat política de Menorca i dels seus municipis és canviant, ens trobam que en
determinades circumstàncies poden existir moviments polítics distints del PSM Més per Menorca
però que el partit promou o hi dona suport. També ens trobam que en determinades circumstàncies
poden coexistir assemblees municipals del PSM Més per Menorca i assemblees de candidatures
municipals en les quals el PSM Més per Menorca ha participat o hi dona suport. En aquests casos,
també, es permetria l’adhesió.
15.8. En casos de conflicte respecte a l’adhesió al PSM Més per Menorca i la militància o afiliació
en un altre partit, la Comissió de Garanties, un cop escoltat l’interessat, és l’encarregada de
pronunciar-se sobre el cas a l’ASS. Posteriorment, és l’Assemblea (ASS), després d’escoltar l’afectat
i el pronunciament de la Comissió de Garanties, la que determina la idoneïtat o no de l'afiliació a un
altre partit, de continuar amb l’adhesió al PSM Més per Menorca o d’acceptar com a adherida al PSM
Més per Menorca una persona que milita en un altre partit.
En el cas que l'afiliació es produeixi després de l'adhesió al PSM Més per Menorca, l’adherit ho ha
de notificar al Consell Executiu, i el Consell Executiu n'ha de decidir la idoneïtat i compatibilitat. El
Consell Executiu s’encarregarà de notificar-ho a l’interessat.
En aquest darrer cas es tanca el procediment.
15.9. El partit disposa del Llibre de registre d’adherits al PSM Més per Menorca, on consten les dades
d’altes i baixa definitives. Abans de cada una de les assemblees s’ha d'actualitzar el registre. Fins
aquest moment el cens vàlid serà el de l’actualització de l’assemblea anterior.
15.10. El PSM Més per Menorca ha de complir la Llei de protecció de dades personals (LOPD) i totes
les que estiguin vigents en cada moment. Tots els afiliats i adherits tenen dret en tot moment a la
protecció de les seves dades personals, en la forma prevista en la legislació vigent.

20

Estatuts del PSM Més per Menorca aprovats en la XXXIII Assemblea General del PSM Més per Menorca
de 17 de desembre de 2016

15.11. Els impresos necessaris per a la sol·licitud d’adhesió han d'estar disponibles a les seus del
partit o a través de les distintes eines tecnològiques que tengui actives i sempre que sigui possible
utilitzar-les. Es pot fer la sol·licitud omplint la butlleta i entregant-la en alguna oficina en horari
d’atenció o a través de les distintes eines tecnològiques que el partit tengui operatives i que puguin
donar un registre instantani i automàtic de recepció. Amb açò es vol promoure les noves tecnologies
i fomentar l’ús de les operacions telemàtiques.
Article 16
Baixa d’adherit
16.1. Les persones vinculades com a adherides al partit en queden desvinculades per les causes
següents:
a) Per baixa voluntària i lliure, a través d’una notificació necessària per qualsevol mitjà
disponible i que n'asseguri la recepció.
b) Per defunció.
c) Per l’afiliació a d’altres partits polítics quan no es compleixi el que marquen aquests estatuts.
d) Pel fet de passar a formar part d’un altre grup institucional o de caràcter representatiu diferent
o contrari, en cas de ser càrrec electe, si s’ha presentat sota la candidatura electoral PSM Més
per Menorca o promoguda per PSM Més per Menorca, a excepció que l’assemblea ho hagi
autoritzat.
e) En sentències jurídiques fermes, en cas de ser càrrec electe o càrrec públic, davant casos de
corrupció pública o delicte dolós castigat amb penes greus o que duguin aparellada la
inhabilitació per a la funció pública.
En casos d’imputacions judicials per corrupció d’un càrrec públic o d’un adherit, en el cas
que no estigui aprovat el codi ètic que n'ha de reglamentar el procediment, l’ASS ha de decidir
la condició d’adherit de l’imputat a proposta del Consell Executiu.
16.2. El Consell Executiu, que pot actuar d’ofici o a sol·licitud de qualsevol altre òrgan del partit, ha
d'acordar de forma motivada la declaració de pèrdua automàtica de la condició d'adherit, cosa que
comporta la suspensió de funcions i la inhabilitació per exercir qualsevol càrrec en el partit o en la
seva representació. L’interessat té dret a rebre en tot moment notificació de totes les passes que es
facin i se li ha de garantir el dret a rèplica en tot moment.
L'afectat hi pot recórrer formulant les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 30 dies
naturals i exercir el seu dret d’audiència davant la Comissió de Garanties, la qual n'ha d'emetre
dictamen i elevar una proposta de decisió a l’ASS, que s'ha de pronunciar, un cop escoltats el dictamen
i l’audiència de l'afectat, sobre la idoneïtat o no de donar-lo de baixa, per majoria qualificada, de
forma definitiva, sense ulterior recurs en el mateix termini.
Article 17
Drets i deures dels adherits
La sobirania del PSM Més per Menorca resideix en els afiliats i els adherits, segons reconeixen
aquests estatuts, i s’exerceix mitjançant la seva participació en el PSM Més per Menorca. Els adherits,
per tant, tenen reconeguts els drets i deures següents.
17.1. Les persones vinculades com a adherides al moviment tenen els següents drets:
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a) Mantenir la confidencialitat de les seves dades, i que se’n faci ús exclusivament per a les
funcions del partit, d’acord amb la normativa vigent.
b) Assistir i participar en tots els actes, activitats i reunions del PSM Més per Menorca, i en tots
els òrgans de govern i representació la participació dels quals no sigui limitada als membres
nats.
c) Participar amb veu i vot en tots els casos i en les condicions fixades en aquests estatuts, o
reglaments que s’aprovin, i en qualsevol classe de procés participatiu o de consulta que es faci
en la forma que marquen aquests estatuts.
d) Fer ús, en les reunions, del dret a la crítica sobre qualsevol dels seus membres i organismes,
independentment de la responsabilitat que desenvolupin com a membres del partit, i formular
als òrgans del PSM Més per Menorca preguntes, propostes, al·legacions, queixes i
suggeriments i rebre’n la resposta corresponent.
e) Expressar les seves opinions tant de forma interna com externa, tant de forma individual com
col·lectiva, i manifestar els seus acords o desacords amb les decisions preses en els seus
òrgans o amb els pronunciaments i les declaracions públiques del partit, sempre que
s’expressin de forma digna i respectuosa amb la decisió del partit i amb la dignitat de les
persones que el representen i sense perjudicar l’organització.
f) Rebre informació sobre l’activitat interna, externa i econòmica del PSM Més per Menorca, i
ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d’administració sobre les decisions
adoptades per aquests i les activitats realitzades. El PSM Més per Menorca prioritzarà
l’enviament d’aquest informació per mitjans telemàtics i a través dels nous sistemes
tecnològics que vagin sorgint sempre que estiguin operatius. Per això, els adherits que ho
desitgin ho han de marcar en la seva sol·licitud d’alta o comunicar-ho quan ho considerin
oportú, i seran donats d’alta en la base de dades tecnològica creada per a aquesta finalitat.
g) Participar en les candidatures que el PSM Més per Menorca presenti als diferents processos
electorals.
h) Rebre del PSM Més per Menorca l’oportuna protecció política i jurídica davant dels atacs en
l’exercici de les seves activitats com a càrrec del PSM Més per Menorca i a demanar, de
manera motivada i per escrit, en aquest cas, a l’Assemblea, la intervenció del partit per a la
defensa del seu honor i la seva pròpia imatge, quan aquesta s’hagi posat en dubte des de
pronunciaments públics. També tenen dret a la intervenció del partit, per a la defensa de la
seva presumpció d’innocència, en els procediments, judicials i parlamentaris, en l’exercici de
la seva activitat pública, que tinguessin lloc o els afectessin d’alguna manera.
i) Inscriure's com a adherit a una Assemblea municipal de candidatura; participar en les seves
reunions, amb els mateixos drets i deures que a la resta d’òrgans del partit, i realitzar les
activitats que els siguin encomanades i assumeixin voluntàriament.
j) Tots els altres que es derivin d’aquests estatuts i de la legislació vigent.
17.2. Les persones vinculades com a adherides al moviment tenen els següents deures:
a) Exercir el dret a la llibertat d’expressió amb responsabilitat, seguir les pautes de
comportament que exigeix el respecte al principi de la democràcia interna i complir els acords
adoptats pels òrgans del PSM Més per Menorca en matèries de la seva competència.
b) Guardar discreció dels debats interns en què hagin estat presents i guardar secret de les
deliberacions i dels acords dels òrgans de direcció i dels grups institucionals als quals
pertanyin, sempre que aquest grup ho hagi demanat expressament en la sessió del dit òrgan i
la majoria dels components ho hagin acceptat, sense perjudici del que hem exposat en el punt
d) i e) de l’apartat dels drets dels adherits.
c) Compartir les finalitats del partit i col·laborar en la seva consecució, i actuar d’acord amb els
Estatuts.
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d) Col·laborar amb la justícia, en cas de ser càrrec públic, així com en comissions i sessions
parlamentàries sobre presumptes casos de corrupció, malbarataments i altres casos que puguin
malmetre la democràcia i la credibilitat de la classe política.
e) Retornar al PSM Més per Menorca, en cas que el sistema electoral vigent sigui de llistes
tancades, la representació institucional electa que exerceixin en nom d’aquest quan es
desvinculin del PSM Més per Menorca.
f) Entregar còpia de la declaració obligatòria de béns efectuada en les distintes administracions,
seguint la llei, en la possessió de qualsevol càrrec tant electe com de lliure designació.
g) Respectar en l’exercici de la seva activitat institucional la finalitat del PSM Més per Menorca
de lluita contra la corrupció i el Codi de bones pràctiques, i evitar, en tot moment, la confusió
dels interessos públics i privats.
h) Realitzar la declaració de béns i ingressos com a càrrec públic de l’administració
corresponent, en els termes que exigeix la llei i de manera transparent.
i) Guardar secret i custodiar degudament els arxius de dades de caràcter personal als quals
tenguin accés, que només poden ser utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat creats;
obligacions que perduraran fins i tot després que l’adherit es doni de baixa del partit.
j) Tots els altres que es derivin d’aquests estatuts i de la legislació vigent.

Punt segon. Adherits a l’Assemblea municipal de candidatura o Assemblea local
Som conscients que hi ha tot un conjunt de persones que desitgen vincular-se puntualment a una
candidatura municipal però no al projecte polític del PSM Més per Menorca, o que tenen ganes de
participar en la vida política del seu municipi sense arribar al nivell d’implicació de la militància o
d’adhesió al PSM Més per Menorca.
Avui, hi ha distints nivells d’implicació, intensitat i compromís amb la voluntat de participar en la
vida d’un municipi a través de moviments polítics, i des del PSM Més per Menorca tenim la intenció
i el convenciment que és necessari que els partits facem una passa molt important en la nostra obertura
cap a la societat per facilitar aquestes noves formes de participació que van sorgint.
El PSM Més per Menorca entén, per tant, la lliure adhesió d’independents a una Assemblea municipal
de candidatura com un pacte voluntari entre la persona i el PSM Més per Menorca durant la durada
del mandat corresponent, que, normalment, durarà quatre anys. D'aquesta adhesió se'n deriven drets
i deures recíprocs. És a dir, el marc d’acció dels adherits serà la candidatura i el seu programa
electoral.
Article 18
Adherits a una Assemblea municipal de candidatura o Assemblea local
18.1. Pot adherir-se a l’AMC o AL qualsevol persona que tengui la voluntat de col·laborar en aquesta
candidatura durant un període determinat, que voluntàriament la vulguin exercir sense adquirir la
condició d’afiliat o d’adherit al PSM Més per Menorca, i que accepti la democràcia interna i els
Estatuts.
18.2. La condició d’adherit a una AMC o AL com a màxim durarà el període de vigència de la
candidatura, és a dir, des que es constitueix fins que acaba el mandat en la qual s’ha presentat. Com
a màxim, durarà poc més de quatre anys.
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18.3. Per obtenir la condició d’adherit a una AMC o AL és necessari que l’interessat ompli la
sol·licitud, mitjançant una butlleta estandarditzada aprovada pel Consell Executiu, marcant a quina
Assemblea de candidatura es vol adherir i dirigida a l'Assemblea municipal de la candidatura
corresponent.
L’original de la butlleta s’ha d’enviar al PSM Més per Menorca, presencialment en horari d’oficina
o a través de mitjans electrònics habilitats a aquest efecte i que li retornin a l’interessat notificació de
la recepció.
18.4. Hom té la condició d’adherit al PSM Més per Menorca un cop l’AMC o AL l’ha inclòs, d’ofici,
en els censos corresponents. L’Assemblea de candidatura es compromet a enviar resposta a
l’interessat.
L’AMC o AL ha de notificar al PSM Més per Menorca la relació dels adherits a l’Assemblea de
candidatura per tal que se’ls pugui convocar en forma. En cas de no marcar l’opció de la butlleta de
“no rebre informació del PSM Més per Menorca”, l’adherit a l’Assemblea municipal de candidatura
rebrà la mateixa informació que s’envia als adherits al PSM Més per Menorca.
18.5. En els casos en què l’interessat sol·liciti l’anonimat en l’adhesió, s’enviarà l’escrit, segons
model aprovat pel Consell Executiu, al secretari de l’Assemblea, que serà l’encarregat de fer tots els
tràmits i inscriure’l en el cens corresponent i en la forma corresponent per satisfer el desig de
l’interessat.
18.6. Poden participar de la vida interna del partit en l’àmbit municipal, i en determinats casos en
l’insular, en la manera en què ho regulen aquests estatuts, o aportant una quantitat econòmica en
concepte d’ajut o donatiu. Han d'exercir la seva condició d’adherits en la mesura de les seves
possibilitats i voluntat.
18.7. Els adherits a l’AMC o AL tenen la possibilitat de participar amb veu a les ASS i a les
Assemblees generals, o en la forma en què determini l’apartat dels òrgans del partit: les assemblees
municipals de candidatura.
18.8. Si en el transcurs de l’adhesió a una AMC o AL l’adherit vol adherir-se al PSM Més per
Menorca, ho pot notificar al partit o basta que ho faci notar al secretari, que ho notificarà al PSM Més
per Menorca i posarà en marxa els tràmits per formalitzar l’adhesió.
18.9. El PSM Més per Menorca permet l’adhesió a l’AMC o AL amb l’afiliació a un altre partit o
moviment polític que actuï al mateix municipi, quan els objectius que representa aquest partit no
siguin contraris als principis i finalitats establerts en aquests estatuts pel PSM Més per Menorca.
Atès que la realitat política de Menorca i dels seus municipis és canviant, ens trobam que en
determinades circumstàncies poden existir moviments polítics distints del PSM Més per Menorca
però que el partit promou o hi dona suport. També ens trobam que en determinades circumstàncies
poden coexistir l’AMC o AL i assemblees de candidatures municipals en les quals el PSM Més per
Menorca ha participat o hi dona suport. En aquests casos, també, es permetria l’adhesió.
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18.10. En casos de conflicte respecte a l’adhesió a una AMC o AL i la militància en un altre partit, la
Comissió de Garanties, un cop escoltat l’interessat, és l’encarregada de pronunciar-se. Posteriorment,
és l’AMC o AL, després d’escoltar l’afectat i el pronunciament de la Comissió de Garanties, la que
determina la idoneïtat o no d’afiliar-se a un altre partit, de continuar amb l’adhesió a l’AMC o AL o
d’acceptar com a adherit a l’AMC o AL una persona que milita en un altre partit.
En aquest darrer cas es tanca el procediment.
18.11. El partit disposa del Llibre de registre d’adherits a una AMC o AL del PSM Més per Menorca,
on han de constar les dades d’altes i baixa definitives. Abans de cada una de les assemblees s’ha
d'actualitzar el registre. Fins aquest moment el cens vàlid serà el de l’actualització de l'assemblea
anterior.
18.12. El PSM Més per Menorca ha de complir la Llei de protecció de dades personals (LOPD) i totes
les que estiguin vigents en cada moment. Tots els afiliats i adherits tenen dret en tot moment a la
protecció de les seves dades personals, en la forma prevista en la legislació vigent.
18.13. Els impresos necessaris per a la sol·licitud d’adhesió han d'estar disponibles a les seus del
partit o a través de les distintes eines tecnològiques que tengui actives i sempre que sigui possible
utilitzar-les. Es pot fer la sol·licitud omplint la butlleta i entregant-la en alguna oficina en horari
d’atenció o a través de les distintes eines tecnològiques que el partit tengui operatives i que puguin
donar un registre instantani i automàtic de recepció. Amb açò es vol promoure les noves tecnologies
i fomentar l’ús de les operacions telemàtiques.
Article 19
Baixa d’adherit a l’Assemblea municipal de candidatura o Assemblea local
19.1. Les persones vinculades com a adherides a l’AMC o AL en quedaran desvinculades per les
causes següents:
a) Per baixa voluntària i lliure, a través d’una notificació necessària per qualsevol mitjà
disponible i que n'asseguri la recepció.
b) Per defunció.
c) Per l'acabament del mandat corresponent.
d) Per l’afiliació a d’altres partits polítics quan no es compleixi el que marquen aquests estatuts.
e) Per haver passat a formar part d’un altre grup institucional o de caràcter representatiu diferent
o contrari, en cas de ser càrrec electe, si s’ha presentat sota la candidatura electoral del PSM
o promoguda per PSM, a excepció que l’assemblea ho hagi autoritzat.
f) En sentències jurídiques fermes, en cas de ser càrrec electe o càrrec públic, davant casos de
corrupció pública o delicte dolós castigat amb penes greus o que duguin aparellada la
inhabilitació per a la funció pública.
g) En casos d’imputacions judicials per corrupció d’un càrrec públic o adherit, en el cas que no
estigui aprovat el codi ètic que ha de reglamentar el procediment, l’ASS ha de decidir la
condició d’adherit de l’imputat a proposta del Consell Executiu.
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19.2. El Consell Executiu, que pot actuar d’ofici o a sol·licitud de qualsevol altre òrgan del partit, ha
d'acordar de forma motivada la declaració de pèrdua automàtica de la condició d’adherit, cosa que
durà conjuntament la suspensió de funcions i inhabilitació per exercir qualsevol càrrec en el partit o
en la seva representació. Exceptuant el punt 19.1.g), que per la seva complexitat té un procediment
distint, l’AMC o AL ho ha de notificar a l’afectat.
L'afectat hi pot recórrer formulant les al·legacions que consideri oportunes en el termini de 30 dies
naturals i exercir el seu dret d’audiència davant la Comissió de Garanties, la qual n'ha d'emetre
dictamen i elevar una proposta de decisió a l’Assemblea municipal de candidatura, que s'ha de
pronunciar, un cop escoltats el dictamen i l’audiència de l'afectat, de forma definitiva, sense ulterior
recurs en el mateix termini.
Article 20
Drets i deures dels adherits a l’Assemblea municipal de candidatura o Assemblea local
La sobirania del PSM Més per Menorca en el cas de les AMC o AL resideix en els afiliats, els adherits
al PSM Més per Menorca i els adherits a l’AMC o AL, segons reconeixen aquests estatuts, i s’exerceix
mitjançant la seva participació en aquest òrgan. Els adherits a l’Assemblea de candidatura, per tant,
tenen reconeguts els drets i deures següents.
20.1. Les persones vinculades com a adherides a l’AMC o AL tenen els següents drets:
a) Mantenir la confidencialitat de les seves dades i que se’n faci ús exclusivament per a les
funcions del partit d’acord amb la normativa vigent.
b) Assistir i a participar en tots els actes, activitats i reunions del PSM Més per Menorca, i en
tots els òrgans de govern i representació la participació dels quals no sigui limitada als
membres nats i segons les condicions que descriuen aquests estatuts.
c) Participar en la redacció del programa electoral municipal i en la línia política municipal de
l’Assemblea, i participar en la confecció de la llista electoral municipal.
d) Participar a l’AMC o AL amb veu i vot en tots els casos (a excepció dels que expressament
determinen aquests estatuts i reglaments que s’aprovin) i en qualsevol classe de procés
participatiu o processos de consulta de l’AMC o AL, així com en els procediments de consulta
no vinculant del PSM Més per Menorca.
e) Fer ús, en les reunions, del dret a la crítica sobre qualsevol dels seus membres i organismes,
independentment de la responsabilitat que desenvolupin com a membres de l’AMC o AL, i
formular preguntes, propostes, queixes i suggeriments respecte a les decisions preses pels
distints òrgans del PSM Més per Menorca i que considerin que afecten especialment el seu
municipi, i a rebre’n la resposta corresponent.
f) Expressar les seves opinions i manifestar els seus acords o desacords amb les decisions preses
en el si de l’Assemblea municipal de candidatura i dels òrgans o pronunciaments i
declaracions públiques del PSM Més per Menorca, especialment si afecten el seu municipi,
sempre que s’expressi de forma digna i respectuosa amb la decisió de l’AMC o AL del PSM
Més per Menorca i amb la dignitat de les persones que el representen i sense perjudicar
l’organització.
g) Mantenir la plena independència per a l’acció, pronunciament, actuació, defensa o
participació en l’esdevenir polític i social a l’illa de Menorca. No obstant açò, quan parlin en
nom propi ho han de fer notar així, per tal d’evitar confondre l’opinió pública del que és una
opinió individual i quina és la decisió o posició presa democràticament per l’AMC o AL,
sense menystenir del dret a fer públic el posicionament propi.
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h) Rebre informació sobre l’activitat interna, externa i econòmica de l’AMC o AL i del PSM
Més per Menorca si no han expressat el contrari; ser informats sobre la composició de l’AMC
o AL i dels òrgans directius i d’administració del PSM Més per Menorca, si no han expressat
el contrari; rebre informació sobre les decisions que adopti l'assemblea i les activitats que
aquesta o el PSM Més per Menorca realitzin, si no han manifestat el contrari. Es prioritzarà
l’enviament d’aquesta informació per mitjans telemàtics i a través dels nous sistemes
tecnològics que vagin sorgint sempre que estiguin operatius. Per això, els adherits que ho
desitgin ho marcaran en la seva sol·licitud d’alta, o ho comunicaran quan ho considerin
oportú, i seran donats d’alta en la base de dades tecnològica creada per a aquesta finalitat.
i) Participar en les candidatures municipals que el PSM Més per Menorca presenti o promogui.
j) Rebre del PSM Més per Menorca l’oportuna protecció política i jurídica davant dels atacs en
l’exercici de les seves activitats com a càrrec del PSM Més per Menorca i demanar, de manera
motivada i per escrit, en aquest cas, a l’ASS, la intervenció del partit per a la defensa del seu
honor i la seva pròpia imatge, quan aquesta s’hagi posat en dubte des de pronunciaments
públics. També tenen dret a la intervenció del partit per a la defensa de la seva presumpció
d’innocència en els procediments, judicials i parlamentaris, en l’exercici de la seva activitat
pública, que tinguessin lloc o els afectessin d’alguna manera.
k) Tots els altres que es derivin d’aquests estatuts i de la legislació vigent.
20.2. Les persones vinculades com a adherides al moviment tenen els següents deures:
a) Exercir el dret a la llibertat d’expressió amb responsabilitat, seguir les pautes de
comportament que exigeix el respecte al principi de la democràcia interna i complir els acords
adoptats per l’AMC o AL.
b) Guardar discreció dels debats interns en què hagi estat present i guardar secret de les
deliberacions i dels acords dels òrgans de direcció i dels grups institucionals als quals
pertanyin, sempre que aquests ho hagi demanat expressament en la sessió de l'òrgan i la
majoria dels components ho hagin acceptat, sense perjudici del que hem exposat en el punt e)
i f) de l’apartat dels drets dels adherits.
c) Compartir les finalitats del programa de l’AMC o AL del partit i col·laborar en la seva
consecució, i actuar d’acord amb els Estatuts.
d) Col·laborar amb la justícia, en cas de ser càrrec públic, així com en comissions i sessions
parlamentàries sobre presumptes casos de corrupció, malbarataments i altres casos que puguin
malmetre la democràcia i la credibilitat de la classe política.
e) Retornar a l’AMC o AL, en cas que el sistema electoral vigent sigui de llistes tancades, la
representació institucional electa que exerceixin en nom d’aquestes quan es desvinculin de
l’AMC o AL.
f) Entregar còpia de la declaració obligatòria de béns efectuada en les distintes administracions,
seguint la llei, en la possessió de qualsevol càrrec tant electe com de lliure designació.
g) Respectar en l’exercici de la seva activitat institucional la finalitat del PSM Més per Menorca
de lluita contra la corrupció i el Codi de bones pràctiques, evitant, en tot moment, la confusió
dels interessos públics i privats.
h) Realitzar la declaració de béns i ingressos com a càrrec públic de l’administració
corresponent, en els termes que exigeix la llei i de manera transparent.
i) Guardar secret i custodiar degudament els arxius de dades de caràcter personal als quals
tenguin accés i que només poden ser utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat
creats, obligacions que perduraran fins i tot després que l’adherit es doni de baixa del partit.
j) Tots els altres que es derivin d’aquests estatuts i de la legislació vigent.
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Article 21
Desacords entre l’Assemblea municipal de candidatura o Assemblea local i el PSM Més per
Menorca
Al llarg d’una legislatura poden sorgir desacords polítics i programàtics respecte als acords presos
per l’AMC o AL i el PSM Més per Menorca i, en especial, en la confecció de llistes municipals. Per
aquest motiu dedicam aquests punts sobre la qüestió.
21.1. Els adherits a les AMC o AL i el PSM Més per Menorca es reconeixen el dret mutu de plantejar
els desacords que puguin sorgir, amb el procediment i en els òrgans que aquí s’habiliten, prèviament
a la seva manifestació pública.
21.2. La resolució de les discrepàncies ha de preveure, en el seu tractament, el respecte als acords
comunament acceptats i als principis de dignitat, bona fe, cooperació i col·laboració, i la salvaguarda
de l’interès general.
21.3. Davant un desacord, cal escoltar l’opinió de cada part en els òrgans corresponents. Així, el
Consell Executiu del PSM Més per Menorca o algun representant d’aquest exposarà l’opinió del PSM
Més per Menorca a l’Assemblea municipal de candidatura. Per la seva part, l’AMC o AL o algun
representant d'aquesta exposarà davant l’ASS la seva opinió, on excepcionalment poden participar
els adherits a l’AMC o AL amb veu i vot.
21.4. S’ha d'habilitar un període breu de temps, no superior a 15 dies, perquè cada òrgan es torni a
replantejar el tema. En cas que no se solucioni el desacord i no s’hagi pogut arribar a una sortida
pactada i satisfactòria per a les dues parts, cal convocar la Comissió Mixta d’Arbitratge. Aquesta es
pot constituir temporalment amb l’única finalitat de pronunciar-se sobre el conflicte específic i
excepcional, i és l’encarregada de l’arbitratge entre ambdues parts per arribar a una acord satisfactori
que tendirà a salvaguardar l’interès general.
21.5. La Comissió Mixta d’Arbitratge s'ha de convocar perquè es pronunciï sobre un desacord clar,
específic i concret. Ha d'estar formada per 5 vocals: 2 vocals nomenats per l’Assemblea municipal de
candidatura i 2 vocals nomenats pel Consell Executiu del PSM Més per Menorca d’entre els seus
afiliats; el 5è vocal ha de ser nomenat i pactat entre l’AMC o AL i el PSM Més per Menorca. En el
cas excepcional de no arribar a un pacte satisfactori en un període breu de temps, es farà l’elecció del
5è vocal a través de la votació en l’AMC o AL d’un dels membres que formen la Comissió de
Garanties del PSM Més per Menorca, amb dret a vot de tots els membres que formen part del cens
de l’AMC o AL.
D’entre tots els membres s’escollirà un secretari per votació, que serà l’encarregat de redactar el
pronunciament de la Comissió.
21.6. La Comissió Mixta d’Arbitratge s'ha de dissoldre un cop hagi exposat el seu pronunciament a
l’AMC o AL i, si escau, a l’ASS.
21.7. La Comissió Mixta d’Arbitratge ha de dictar el seu pronunciament en un període de temps breu
i no superior als 30 dies des que ha estat constituïda, i ha de tendir al consens. En cas de no arribar al
consens, el pronunciament s'ha de resoldre per l’acord de majories sobre minories.
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Per dictar el pronunciament, la Comissió Mixta d’Arbitratge, després de recollir la informació
necessària que cregui oportuna i que serà facilitada per ambdues parts, ha de donar dret a audiència a
un representat de cada part, per separat o conjuntament, segons es consideri oportú.
21.8. Un cop la Comissió Mixta d’Arbitratge comuniqui al PSM Més per Menorca que ja té el
pronunciament, s'ha de convocar immediatament l’Assemblea Municipal de Candidatura per
informar-la'n. Posteriorment s'ha de convocar l’ASS del PSM Més per Menorca amb l’únic punt del
dia de la resolució del desacord, a la qual excepcionalment poden participar els adherits a l’AMC o
AL amb veu i vot. Després de l’exposició per part de la Comissió Mixta del seu pronunciament, i
després que s’hagi obert un torn de paraules, s'ha de votar la qüestió.
L’acord serà vinculant per ambdues parts i assumit per cadascuna d'elles. Contra aquest acord no hi
haurà ulterior recurs.

TÍTOL IV
ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA DEL PARTIT: REPRESENTACIÓ,
DIRECCIÓ POLÍTICA, GOVERN, GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ,
CONTROL I GARANTIA
La sobirania del PSM Més per Menorca resideix en els seus afiliats i adherits i, per tant, l’estructura
i l’organització ha d’anar encaminada a l’exercici d’aquesta sobirania i a facilitar-los la presa de
decisions.
L’organització del PSM Més per Menorca serà horitzontal, col·legiada, assembleària, i amb una
diferenciació clara i transparent de poders en tres estructures: estructura de presa de decisions
(polítiques, programàtiques, ideològiques, etc.), estructura executiva i estructura de control. I
s’articularà a través de dos àmbits territorials: insular (Assemblea General) i municipal (Assemblea
Municipal de Candidatura o Assemblea Local).
La representació, direcció política, govern, gestió i administració, control i garantia del PSM Més per
Menorca l’exerceixen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Assemblea General
L’Assemblea
L’Assemblea Municipal de Candidatura o Assemblea Local
El Consell Executiu
La Permanent
La Comissió de Garanties
La Intervenció
Altres òrgans col·legiats de constitució temporal
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Capítol I
Òrgans de representació, direcció política, govern i participació: estructura
orgànica del partit
Article 22
Assemblea General
22.1. La màxima representació de la voluntat de les persones que formen el PSM Més per Menorca
és l’Assemblea General (d’ara endavant AG). També és l’òrgan màxim de decisió i les seves
resolucions i acords són imperatives per a totes les persones que formen el PSM Més per Menorca i
per a tots els òrgans de govern i participació.
22.2. Està constituïda pel conjunt dels afiliats, amb plens drets i amb veu i vot. Hi poden participar,
amb veu i sense vot, totes les persones adherides.
Es constituirà d’acord al reglament aprovat i redactat pel Consell Executiu, i s’incorporarà dins l’ordre
del dia de la mateixa AG.
L’AG estarà degudament constituïda, en primera convocatòria, si almenys hi ha la presència, ja sigui
en persona o a través dels nous mitjans telemàtics que pugi habilitar el PSM Més per Menorca, com
a mínim del 50 % dels seus afiliats. Si no s’aconsegueix aquest quòrum, 15 minuts després l'AG es
constituirà, en segona convocatòria, amb els afiliats presents, presencials o a través de les noves
tecnologies.
22.3. La convocatòria del l’AG serà cada quatre anys. Excepcionalment, i per acord de l’ASS, es
podrà avançar o diferir la convocatòria fins a un període màxim de sis mesos, quan hagués de coincidir
amb un període electoral.
La convocatòria ordinària durà les consegüents eleccions dels òrgans col·legiats del partit i es definirà
la posició ideològica i programàtica bàsica del PSM Més per Menorca.
Durant el període entre assemblees generals, i tal com es veurà més endavant, el màxim òrgan del
partit és l’ASS, que també exercirà la competència sobre l’actualització ideològica i programàtica del
PSM Més per Menorca.
22.4. L’Assemblea Extraordinària podrà ser convocada pel Consell Executiu, per a la qual cosa serà
necessària l’opinió favorable de la majoria qualificada dels seus membres, per l’ASS, bé a iniciativa
pròpia, per a la qual cosa serà necessària l’opinió favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
o bé a petició del 35 % dels afiliats, o bé per a la petició de les assemblees municipals de candidatura,
quan almanco suposin el 35 % dels afiliats del PSM Més per Menorca.
En tots els casos, la petició serà per escrit i motivada, dirigida al Consell Executiu. La iniciativa de
convocatòria haurà d’incloure, necessàriament, la proposta concreta que es presenta per a
l’Assemblea General, destinada a ser debatuda pel conjunt del partit i que hauria de ser signada i
aprovada pels qui demanin la convocatòria extraordinària de l’AG.
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22.5. Les assemblees ordinàries es convocaran amb una antelació mínima de 20 dies naturals abans
de la celebració. També es podran convocar assemblees extraordinàries amb una antelació de 15 dies
naturals.
22.6. Totes les AG tindran primera i segona convocatòria. Totes les convocatòries han d’adjuntar:
ordre del dia, reglament que reguli el funcionament del debat i de l’AG, i tots els documents necessaris
que expliquin els punts de l’ordre del dia.
Excepcionalment, i per motius d’acumulació de feina, i si ho aprova l’AG, alguns dels documents de
gestió, programàtics o ideològics, es podran enviar deu dies abans de la convocatòria.
La convocatòria i l’entrega de documents es farà preferentment per correu electrònic als militants que
ho hagin sol·licitat.
22.7. Un cop aprovada la convocatòria de l’AG, correspon al Consell Executiu l’establiment de
l’ordre del dia, el lloc i la data de celebració que s’hauria de donar a conèixer amb el temps suficient
perquè es pugui preparar bé, i sempre que la normativa vigent no exigesqui altres actuacions. L'ordre
del dia ha d'incloure com a mínim els següents punts: obertura de l’AG per part del Consell Executiu,
recompte dels assistents i benvinguda als nous afiliats i adherits, aprovació del reglament de l’AG,
elecció dels membres de la mesa de l’AG, debat i aprovació de l’acta anterior, debat i aprovació de
l’informe de gestió del Consell Executiu sortint, debat i informe sobre l’estat de comptes i la gestió
econòmica i patrimonial del Partit, i l’elecció dels òrgans col·legiats.
Pot també incloure altres temes que l’ASS o el Consell Executiu considerin oportuns.
En cas d’haver-hi discussió de ponències ideològiques, pronunciaments, propostes de resolució i
d’altres posicionament ideològics i polítics, serà també responsabilitat del Consell Executiu assegurar
o encarregar que l'AG redacti nous documents.
22.8. En el cas que l’AG no dugui a terme l’elecció del Consell Executiu, el Consell Executiu sortint
es constituirà en comissió gestora amb l’única finalitat de desenvolupar les tasques quotidianes
d’organització del partit i convocar, com més prest millor, una nova Assemblea General per a
l’elecció de càrrecs, per fer la qual cosa tindrà com a màxim nou mesos. Durant aquest temps farà les
feines necessàries per garantir, com a mínim, la presentació d’una candidatura.
El procediment per a la convocatòria d’aquesta nova AG serà el mateix que està descrit als Estatuts
per les assemblees generals ordinàries.
22.9. En el cas que l’AG no dugui a terme l’elecció de la Comissió de Garanties o de la Intervenció,
els anteriors components d'aquests òrgans continuaran en l’exercici del seu càrrec si hi mostren la
seva predisposició i conformitat. Si no, i de manera provisional, se n’escolliran els components
entre els militants.
El Consell Executiu, abans que transcorrin nou mesos, haurà de convocar i proposar a l’AG l’elecció
dels nous components d’aquest òrgans, la durada del mandat dels quals serà fins a la propera AG.
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22.10. Totes les votacions seran per escrit i secretes. Es permetrà la votació telemàtica en cas que es
pugui garantir el secret del vot. Tots els escrutinis de les votacions seran públics.
22.11. Tots els acords de l’AG es prenen per majoria simple, exceptuant els casos en què estiguin
estipulats quòrums o majories especials en aquests estatuts o en les lleis vigents en cada moment.
22.12. És obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
22.13. Són competències de l’Assemblea General:
a) Fixar la línia política del PSM Més per Menorca.
b) Aprovar el seu propi reglament, que haurà estat elaborat per l’ASS. L’Assemblea General
haurà d’elaborar un nou reglament en el cas que es rebutgi el proposat per l’ASS.
c) Elegir la Mesa Presidencial, la qual assumirà les funcions de direcció del partit fins a
l’elecció del nou Consell Executiu, i com a tal dirigirà i presidirà els debats que tenguin
lloc en el decurs de l’AG.
d) Determinar la línia ideològica, política i organitzativa del partit.
e) Elegir els membres que han de integrar els òrgans col·legiats: Consell Executiu, Comissió
de Garanties i els interventors de comptes, pel període comprès fins a la celebració de la
següent Assemblea General segons el que es preveu en aquest mateix capítol.
f) Aprovar, si escau, l’informe de gestió de la direcció sortint i debatre i aprovar les
ponències i resoldre sobre l’estat de comptes.
g) Decidir sobre la modificació d'estatuts.
h) Decidir sobre els processos de fusió a realitzar, que requeriran com a mínim la majoria
dels 2/3, convocada de manera extraordinària i amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
i) Decidir sobre la dissolució del partit, adoptada per una majoria de 2/3, convocada de
manera extraordinària i amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
j) I, en general, les més àmplies facultats relatives a l’estructuració i direcció del partit.
22.14. Quan entre assemblees generals es produesquin vacants dels membres escollits per formar part
dels òrgans col·legiats, aquestes seran cobertes segons queda determinat dins els articles que fan
referència a aquests òrgans. En tots els casos, emperò, podran ser cobertes provisionalment en una
AG convocada per a aquest efecte.
Article 23
Assemblea
23.1. L’Assemblea (d’ara endavant ASS) és el màxim òrgan del Partit en els intervals entre
assemblees generals. S’encarrega d’ajustar la línia política i programàtica del PSM Més per Menorca
a les circumstàncies del moment, sempre seguint la línia marcada per la darrera Assemblea General,
i és el dirigent col·lectiu de tota la seva activitat política i organitzativa. També serveix per donar la
veu a totes les persones que estan vinculades, d’una manera o altra, al PSM Més per Menorca i a les
persones que, no estant vinculades, en algun moment volen participar constructivament en el projecte
de menorquinitat.
23.2. Està constituïda pel conjunt dels afiliats, amb plens drets i amb veu i vot. Es donarà la possibilitat
de participar-hi amb veu i sense vot a tots els adherits.
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L’ASS estarà degudament constituïda, en primera convocatòria, si almenys hi ha la presència, ja sigui
en persona o a través dels nous mitjans telemàtics que pugi habilitar el PSM Més per Menorca, com
a mínim del 50 % dels afiliats. Si no s’aconsegueix aquest quòrum, 15 minuts després, es constituirà,
en segona convocatòria, amb els afiliats que hi siguin presents, presencials o a través de les noves
tecnologies.
Es donarà la possibilitat de participar-hi, en els debats polítics i programàtics, amb veu i sense vot, a
altres persones que, no tenint cap vinculació amb el PSM Més per Menorca, mostrin la voluntat de
participar-hi i tengui coses a comunicar.
23.3. Entre els membres del Consell Executiu, s’escollirà un coordinador de l’ASS que vetlarà per la
correcta periodicitat de les reunions d’aquest òrgan, així com també de les comissions que aquest
òrgan creï. A més, els membres del Consell Executiu que es considerin necessaris seran els
encarregats del bon desenvolupament de l’ASS i de les votacions i recomptes.
23.4. La convocatòria del l’ASS serà, com a mínim, cada sis mesos (semestral). Aquestes coincidiran
amb l’assemblea d’aprovació de comptes i amb l’assemblea d’aprovació de pressuposts. No obstant
açò, se’n podran convocar tantes com es consideri oportú i necessari bé a petició del 20 % dels afiliats
a iniciativa pròpia, per acord de la mateixa ASS, per la petició de les assemblees municipals de
candidatura o per acord del Consell Executiu. En aquests darrers casos, serà necessària l’opinió
favorable de la majoria absoluta dels membres d'aquests òrgans.
En tots els casos la petició serà per escrit i motivada, dirigida al Consell Executiu, i es farà arribar a
tots els membres. La iniciativa de convocatòria haurà d’incloure, necessàriament, la proposta concreta
que es presenta per a l’ASS.
23.5. Les assemblees es convocaran amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la
celebració.
23.6. Totes les assembles tindran primera i segona convocatòria. Totes les convocatòries han
d’adjuntar ordre del dia i tots els documents necessaris que expliquin els punts de l’ordre del dia.
Excepcionalment, i per motius d’acumulació de feina, alguns del documents de gestió, programàtics
o ideològics, es podran enviar set dies abans de la convocatòria de l’ASS.
La convocatòria i l’entrega de documents es farà preferentment per correu electrònic als qui ho hagin
sol·licitat.
23.7. Un cop aprovada la convocatòria de l’ASS, correspon al Consell Executiu l’establiment de
l’ordre del dia, el lloc i la data de celebració, que s’hauria de donar a conèixer amb prou temps perquè
es pugui preparar bé, i sempre que la normativa vigent no exigeixi altres actuacions l'ordre del dia ha
d'incloure com a mínim un punt referent a l’aprovació del reglament de l’ASS i un de torn obert de
paraules.
En cas d’haver-hi discussió de ponències ideològiques, pronunciaments, propostes de resolució i
d’altres posicionament ideològics i polítics, serà també responsabilitat del Consell Executiu assegurar
o encarregar que es redactin nous documents.
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23.8. Totes les votacions seran per escrit i secretes. Es permetrà la votació telemàtica en cas de poder
garantir el secret del vot. Tots els escrutinis de les votacions seran públics.
23.9. Tots els acords de l’ASS es prenen per majoria simple, exceptuant els casos en què estiguin
estipulats quòrums o majories especials en aquests estatuts o en les lleis vigents en cada moment.
23.10. És obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
Article 24
Competències de l’ASSEMBLEA
Són competències de l’ASS:
a) Elaborar i desenvolupar l’estratègia per dur a terme els acords, tenint en consideració els
debats previs en els diferents òrgans del partit i la línia marcada per l’AG.
b) Impulsar i controlar l’actuació dels òrgans de govern del PSM Més per Menorca.
Assegurar que els distints òrgans desenvolupin correctament les línies polítiques i
estratègiques marcades per l’assemblea.
c) Informar regularment el partit de la situació política i de les decisions adoptades davant
els problemes més importants que hagin sorgit. El Consell Executiu serà l’encarregat de
preparar tota la informació necessària.
d) Conferir, si escau, apoderament a qualsevol persona, expressant amb tota claredat i
concreció les facultats representatives, d’administració i gestió que li siguin conferides en
l’escriptura de poder corresponent.
e) Modificar el logotip.
f) Promoure i aprovar referèndums, consultes populars i qualsevol altre sistema per saber
l’opinió dels afiliats i adherits, respecte a temes concrets, a iniciativa pròpia o a iniciativa
del Consell Executiu.
g) Participar en estructures polítiques d’àmbit territorial suprainsular.
h) Aprovar l’estratègia electoral en cada cas i la formació de pactes electorals, de coalicions
electorals, agrupacions d’electors o qualsevol altra forma de presentació de candidatures.
El Consell Executiu serà l’encarregat de preparar tota la informació necessària per a aquest
debat i la necessària presa en consideració de l’ASS.
i) Aprovar les directrius bàsiques dels programes electorals. El Consell Executiu serà
l’encarregat de preparar els materials previs i d’elaborar el document final.
j) Aprovar les directius bàsiques de la confecció de les llistes electorals davant cada elecció
i aprovar els caps de llista i les llistes electorals en tots els comicis a excepció dels
municipals. En el cas dels municipals, l’ASS només té la potestat de ratificar-les.
k) Desenvolupar les normatives i reglaments que consideri necessaris per assegurar el
funcionament intern del partit.
l) Triar les persones que hagin de cobrir les vacants que hi pogués haver en els òrgans
col·legiats després de la seva elecció per part de l’Assemblea General. L’elecció es farà
per la mateixa majoria que s’ha d’escollir en l’AG.
m) Determinar les quotes dels militants i qualsevol altre sistema de finançament del PSM Més
per Menorca, segons la normativa vigent en cada moment.
n) Organitzar, dirigir i regular les comissions que consideri necessàries per assegurar la
correcta elaboració de la línia política del partit. Cada comissió ho farà en l’aspecte
específic que li correspongui, i el seu paper serà el de col·laboradora de l’ASS, per la qual
cosa actuaran sota la responsabilitat d'aquest i no el podran substituir, en cap cas, en la
seva tasca de direcció.
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o) Obrir la participació als ciutadans, facilitant conèixer l’opinió de la gent del carrer, més
enllà dels afiliats, respecte a qüestions que sorgeixen al dia a dia, fruit de les
circumstàncies del moment.
p) Resoldre els conflictes de doble militància i d’altres conflictes o desacords sobre els quals
els Estatuts li atribueixen la competència.
q) Resoldre els recursos que se li puguin plantejar.
r) Aprovar el reglament que reguli el funcionament dels corrents d’opinió del partit, en cas
que se’n produeixin.
s) Aprovar les sancions a militants, segons quedarà establert en el capítol de sancions.
t) Crear o suspendre el funcionament d’una AMC o AL per majoria qualificada.
u) Aprovar la cooptació per part del Consell Executiu de nous membres que puguin ajudar a
desenvolupar-ne la tasca, responent a l’adaptació a les noves circumstàncies del moment
i fins a la propera AG, i amb la mateixa majoria que van ser triats la resta de membres en
l’AG.
v) Assegurar la bona gestió financera dels recursos del partit, i en aquest sentit:


Aprovar el pressupost econòmic i financer anual, com a tard dins el 31 de desembre
de l’any anterior a aquell al qual s’hagi d’aplicar.
 Aprovar els comptes anuals del partit, abans de dia 30 de juny de l’any següent a
l’exercici a què correspon. Per a l’aprovació dels comptes anuals per part de l’ASS
és preceptiu l’informe dels interventors, previst en el capítol dels interventors.
w) Qualsevol altre que li sigui conferida en aquests estatuts.
Article 25
Assemblea Municipal de Candidatura o Assemblea Local
25.1. L’Assemblea Municipal de Candidatura (AMC) o Assemblea Local (AL) té la voluntat
d’aglutinar diferents idees de persones i col·lectius que viuen o participen activament en el dia a dia
de cada municipi de Menorca, posant en comú diferents inquietuds personals i col·lectives. Vol
treballar des d’una nova manera de fer política, amb la intenció de començar a plantejar un canvi
d’escenari polític municipal que dugui a cada municipi de Menorca una millor qualitat de vida, amb
un projecte de ciutat educativa molt clar, que conservi la seva identitat i territori, que incorpori noves
aportacions i que faci que la veritable font de decisió a escala municipal emani de la ciutadania.
25.2. L’organització territorial bàsica del PSM Més per Menorca s’articula a través de les AMC o
AL. És la màxima representació de la voluntat de les persones que formen l’estructura municipal del
PSM Més per Menorca. És, per tant, la màxima expressió de la política de proximitat, popular,
participativa i democràtica. I, sota aquesta voluntat, es crearan les AMC o AL, que, en cada
legislatura, han de treballar per constituir una candidatura municipal que aglutini el més ampli
espectre de persones, sensibilitats i col·lectius possibles en el marc d’un projecte de ciutat educativa
que emana del menorquinisme progressista i d’un projecte i un programa polític compartit, amb
l’única finalitat de treballar al poble i per al poble.
Atesa la realitat municipal de Menorca ens podem trobar amb municipis amb candidatura pròpia del
PSM Més per Menorca, amb municipis sense candidatura o amb municipis en els quals el PSM Més
per Menorca participa d’altres candidatures. És per això que el nom d’aquesta estructura territorial
bàsica podrà ser AMC, en el cas de tenir candidatura, o AL, en el cas de no tenir candidatura pròpia.
No debades, tot i la diferència de nomenclatura, es refereix a la mateixa estructura bàsica territorial.
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D’altra banda, a proposta de les AMC que desitgin integrar-s’hi, l’ASS podrà aprovar la creació d’una
estructura zonal diferent al municipi. En cas de no existir AMC, i per acord de l’ASS, l’àmbit
d’actuació podrà cobrir diversos municipis pròxims o podrà cobrir localitats amb personalitat pròpia
supramunicipals, les quals també es denominaran AL.
25.3. És l’òrgan màxim de decisió municipal i té autonomia plena en tot allò que fa referència a la
seva activitat interna en l’àmbit del municipi. El seu àmbit de treball és bàsicament el municipi, així
que prioritza els interessos municipals i dels seus ciutadans a estratègies de partit. Han de ser els
membres de les AMC o AL els qui determinin el camí a seguir en el seu municipi, sense oblidar, no
obstant açò, que el desenvolupament al municipi ha de ser coherent amb el del territori insular al qual
pertanyen i l’actuació ha de respondre a la línia ideològica dels postulats del menorquinisme polític.
És per això que, en el marc de la seva localitat, tot i la seva autonomia, s’han de subjectar a la línia
general establerta i a aquests estatuts, i poden aplicar-la i desenvolupar-la amb autonomia i adaptarla a les singularitat i particularitats de cada municipi.
25.4. Està constituïda pel conjunt dels afiliats i adherits, amb els drets que marquen aquests estatuts i
amb veu i vot, a excepció que aquests estatuts reservin alguna matèria als afiliats.
L’AMC ha d'estar degudament constituïda per les persones que hi siguin presents, ja sigui
presencialment o a través de les noves tecnologies.
25.5. Per crear una AMC és necessari comptar, almenys, amb la voluntat de cinc afiliats residents,
llevat que, i per causes excepcionals, l’ASS vegi adequada la constitució d'aquesta agrupació amb un
menor nombre de militants residents.
Atesa la realitat municipal menorquina i les dimensions de l'illa, l’ASS també pot autoritzar, de
manera motivada i després de la petició de l’interessat, pertànyer a una AMC distinta a la de
residència.
Els afiliats i adherits que resideixin temporalment o permanentment fora de Menorca poden
inscriure’s igualment, si així ho desitgen, a l’AMC o AL on considerin que poden aportar més coses.
25.6. En la primera trobada de l’AMC o AL, es triarà, com a mínim, un coordinador i un secretari de
l’AMC o AL d’entre tots els membres, els quals vetlaran per la correcta periodicitat de les reunions
d’aquest òrgan, per estendre'n acta i per mantenir una relació fluïda amb el PSM Més per Menorca.
Així mateix, la mateixa AMC o AL pot crear les figures i òrgans permanents que consideri oportuns
per millorar-ne el funcionament i la comunicació dels acords.
25.7. La convocatòria de l’AMC o AL ha de ser preferiblement abans dels plens municipals. No
obstant açò, se’n podran convocar tantes com es consideri oportú, bé a iniciativa de l'AMC o AL
mateixes, per la petició del 20 % dels seus membres o bé a proposta del coordinador o dels càrrecs
municipals per donar resposta a circumstàncies que s’esdevenen en el dia a dia.
La iniciativa de convocatòria haurà d’incloure, necessàriament, la proposta concreta que es presenta
per a l’AMC.
Els càrrecs públics municipals tindran la responsabilitat, com a mínim, ja sigui directament o a través
dels mitjans del PSM Més per Menorca, d’informar tots els participants, preferiblement per via
telemàtica, de tots els temes que han d’anar al Ple Municipal de l’Ajuntament o que poden afectar,
significativament, el seu municipi.
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25.8. Les AMC o AL es convocaran amb una antelació mínima de 5 dies naturals abans de la
celebració. Totes les convocatòries han d’adjuntar l'ordre del dia i tots els documents necessaris que
n'expliquin els punts.
Excepcionalment, i per motius d’acumulació de feina, es podria deixar d'enviar el material en el
termini adient. No obstant açò, es tindrà còpia dels documents a l’AMC o AL o s’utilitzaran eines
tecnològiques perquè tothom ho pugi seguir.
La convocatòria i l’entrega de documents es farà preferentment per correu electrònic als qui ho hagin
sol·licitat.
25.9. En tots els acords de l’AMC o AL es tendirà al consens. No obstant açò, en cas que no
s'aconseguesqui, els acords es prendran per majoria simple, exceptuant els casos en què estiguin
estipulats quòrums o majories especials en aquests estatuts o en les lleis vigents en cada moment.
25.10. Totes les votacions seran per escrit i secretes. Es permetrà la votació telemàtica en cas de poder
garantir el secret del vot. Tots els escrutinis de les votacions seran públics.
25.11. Per subscriure pactes o acords amb altres organitzacions, l'AMC o AL haurà d’explicar-los i
motivar-los a l’ASS, que haurà de confirmar que són coherents amb la línia política del PSM Més per
Menorca.
25.12. Pels desacords entre la política de l’AMC o AL i la del PSM Més per Menorca ens regirem,
principalment, per l'art. 21 (Desacords entre l’Assemblea municipal de candidatura i el PSM Més per
Menorca) i la resta d’articles d’aquests estatuts que hi siguin d’aplicació.
25.13. És obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
25.14. Són competències de l’Assemblea Municipal de Candidatura o Assemblea Local:
a) Esforçar-se per conèixer els problemes que preocupen els ciutadans i ciutadanes al seu
municipi i a l’illa de Menorca, intervenint, si escau, directament o indirectament, en les
lluites i reivindicacions que es plantegen en el si de la societat i participant activament en
els moviments ciutadans.
b) Intervenir políticament i socialment en el seu àmbit territorial.
c) Elaborar i desenvolupar l’estratègia per dur a terme els acords a escala municipal, tenint
en consideració els debats previs en els diferents òrgans del partit i la línia marcada per
l’AG.
d) Apropar a la ciutadania el projecte del PSM Més per Menorca, incorporant noves persones
al moviment.
e) Propiciar el debat polític i la formació de les persones que formen l’AMC o AL.
f) Impulsar i controlar l’actuació dels òrgans de govern del PSM Més per Menorca.
g) Informar regularment el partit de la situació política i de les decisions adoptades davant
els problemes més importants que hagin sorgit.
h) Conferir, si escau, apoderament a qualsevol persona, expressant amb tota claredat i
concreció les facultats representatives, d’administració i gestió que li siguin conferides en
l’escriptura de poder corresponent.
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i) Promoure i aprovar referèndums municipals, consultes populars municipals i qualsevol
altre sistema per saber l’opinió dels afiliats i adherits a escala municipal, respecte a temes
concrets.
j) Administrar els recursos econòmics i el patrimoni d’acord amb allò establert als Estatuts,
a la llei de finançament dels partits i a totes les normatives vigents.
k) El debat polític i la formació de la militància.
l) Participar en estructures polítiques d’àmbit territorial supramunicipals.
m) Aprovar l’estratègia electoral municipal i la formació de pactes electorals, coalicions
electorals, agrupacions d’electors o qualsevol altra forma de presentació de candidatures,
en coherència amb l’estratègia marcada pel PSM Més per Menorca.
n) Aprovar les directrius bàsiques dels programes electorals i la seva redacció.
o) Aprovar els caps de llistes i les llistes electorals municipals, llistes que hauran de ser
ratificades per l’ASS.
p) Desenvolupar les normatives i reglaments que consideri necessàries per assegurar el
funcionament intern de l’AMC o AL, sempre d’acord amb aquests estatuts i els principis
i finalitats que s’hi descriuen.
q) Organitzar, dirigir i regular les comissions que consideri necessàries per assegurar la
correcta elaboració de la línia política municipal de l’AMC o AL. Cada comissió ho farà
en l’aspecte específic que li correspongui, i el seu paper serà el de col·laboradora de
l’AMC o AL, per la qual cosa actuaran sota la responsabilitat d'aquesta i no la podran
substituir, en cap cas, en la seva tasca de direcció.
r) Qualsevol altra que li sigui conferida en aquests estatuts.
25.15. En cas de crisi interna greu, l’ASS, segons marca l’article 23.11.S, pot suspendre temporalment
el funcionament d’una AMC per majoria qualificada. En aquest cas, l'AMC passarà a ser tutelada pel
Consell Executiu, el qual en portarà, directament o a través d’una gestora nomenada per ell mateix,
la gestió quotidiana i en marcarà la línia política, tant en l’àmbit intern com a l’administració local
corresponent, mentre se solucioni la crisi.

Capítol II
Òrgans de direcció, administració i gestió
Article 26
Consell Executiu
26.1. El Consell Executiu (d’ara endavant CE) és l’òrgan col·legiat i col·lectiu que dirigeix,
administra i gestiona l’activitat del dia a dia del PSM Més per Menorca. Ho fa d’acord amb les
directrius polítiques i els acords de l’AG i l’ASS i és l’òrgan que desenvolupa tàcticament l’estratègia
del PSM Més per Menorca. El seu funcionament és col·lectiu.
26.2. El Consell Executiu es responsabilitza que siguin executats els acords adoptats per l’AG i l’ASS
en cada reunió ordinària, i durant els intervals entre assemblees s’ha d'encarregar de l’ajust de la línia
del PSM Més per Menorca a les circumstàncies del moment.
26.3. Té cura de la direcció i administració del PSM Més per Menorca i té la representació legal del
partit de manera col·legiada, i s’ajustarà als acords de l’AG, de l’ASS i d’aquests estatuts.
26.4. El CE és elegit directament per l’AG i està compost per un mínim de 9 membres i un màxim de
17 afiliats. Cal procurar que hi estiguin representats tots els municipis.
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El CE pot cooptar, de forma excepcional i amb l’aprovació de l’ASS, algun afiliat per reforçar la seva
tasca, sempre que no s’excedesqui la quantitat d’1/4 dels afiliats.
Quan el CE ho consideri oportú, per al bon funcionament i per a la presa de decisions de manera
adequada, pot convidar puntualment persones externes al CE, en qualitat d’assessores puntuals.
26.5. Per a la formació del CE és necessari triar d’entre els seus membres com a mínim:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un coordinador
Un responsable d’organització
Un responsable de finances
Un responsable de política i coordinació municipal
Un secretari d’actes
Un coordinador d’assemblees

El CE, a més, pot nomenar d’entre els seus membres un portaveu, un responsable de comunicació o
qualsevol altra figura amb responsabilitats concretes que trobi adient.
26.6. En cas de dimissió, defunció o incapacitat permanent per accident o malaltia d’algun membre
del CE, aquest n’ha d'informar l’ASS. Mentrestant, la resta dels membres del CE n’assumeixen les
funcions de manera col·legiada fins que es pugui convocar una nova ASS per triar els substituts, per
la mateixa majoria que han estat escollits en l’AG, o fins que es convoqui una nova AG si l’ASS ho
considera oportú. El mandat del substitut ha de tenir la mateixa durada que per a la resta de membres
del CE, que és fins a la propera AG en què hi hagi renovació dels òrgans. En cas que sigui necessari,
el CE pot escollir un coordinador provisional d’entre els seus membres.
En cas de dimissió en bloc del tots els membres que formen el CE, motivada i per escrit, dirigida a
l’ASS, el CE ha de convocar abans de 30 dies naturals una ASS per tractar aquesta qüestió, en la qual
s'ha de triar, d’entre els afiliats que hi assisteixin, una gestora amb l'única finalitat de convocar una
AG extraordinària per a la renovació de tots els òrgans de govern. Fins aquest moment, el CE queda
obligatòriament en funcions. Tots els mitjans humans i tecnològics que hi hagi al PSM Més per
Menorca es dedicarà únicament i exclusivament a la convocatòria de l’AG extraordinària.
26.7. El coordinador té la representació política i institucional del partit i garanteix i coordina el
funcionament del CE i del partit. Presenta a l’Assemblea General l’informe de gestió del CE i
coordina les reunions d’aquest òrgan. Exerceix la representació legal del partit de forma solidària i té
plenes facultats per fer contractes en nom del PSM Més per Menorca i obligar-lo vàlidament per
qualsevol títol i en qualsevol forma admesa en dret.
No obstant açò, tant el coordinador com l’ASS poden atorgar els apoderaments generals o especials
que creguin convenients per al bon funcionament de l’administració del PSM Més per Menorca, i
n’hauran d’informar el CE i l’ASS, respectivament, en les primeres reunions que tenguin lloc.
26.8. Tot i que avui dia hi ha noves formes de comunicació entre tots les membres del Consell
Executiu que permeten mantenir un contacte gairebé diari, principalment a través de les noves
tecnologies, cal fer com a mínim 5 convocatòries presencials, procurant que es celebrin cada 2 mesos
i mig. Les ha de fer el responsable d’organització. No obstant açò, se’n poden convocar tantes com
es considerin oportunes, a petició de qualsevol membre o perquè es consideri que l'activitat política
diària ho requereix.
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En aquests darrers casos, i si el CE ho considera oportú i el PSM Més per Menorca ho pot dur a terme,
es pot habilitar un sistema de reunions virtuals i telemàtiques, i aprofitar les novetats que les noves
tecnologies ofereixen i que permeten la intervenció ràpida i l’assumpció d’acords.
26.9. Els CE s'han de convocar, com a mínim, amb una antelació mínima de 7 dies naturals abans que
es duguin a terme. Un cop feta la primera reunió, convé procurar marcar un dia fix per a les reunions.
Totes les convocatòries han d’adjuntar ordre del dia i tots els documents necessaris que expliquin els
punts de l’ordre del dia.
A petició de, com a mínim, 2 membres del CE es poden incloure assumptes a l’ordre del dia.
La convocatòria i l’entrega de documents s'ha de fer preferentment per correu electrònic a qui ho
hagi sol·licitat.
26.10. Els membres del CE que hagin sol·licitat tractar algun assumpte ho exposaran a la resta de
l’equip i tot seguit es farà una ronda de debat, rèplica i contrarèplica, si escau, i assumpció de l’acord
a executar. En cas de desacord s'ha de votar entre les opcions plantejades. Totes les votacions han de
ser per escrit i secretes. Es permet la votació telemàtica en cas de poder garantir el secret del vot. Tots
els escrutinis de les votacions han de ser públics.
26.11. En tots els debats del CE es tendirà a l’acord. No obstant açò, si no és possible es prendran per
majoria simple, exceptuant els casos en què estiguin estipulats quòrums o majories especials en
aquests estatuts o en les lleis vigents en cada moment.
26.12. És obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
26.13. Són competències del CE totes les que es deriven de la necessitat de la direcció, gestió i
administració diària, i les que es desprenen d’aquests estatuts del PSM Més per Menorca, i en
especial:
a) Exercir la responsabilitat de dirigir el PSM Més per Menorca i de custodiar tota la
documentació referent al partit i a la seva afiliació.
b) Administrar i disposar el patrimoni del partit i gestionar, seguint criteris d’eficiència i
eficàcia, els recursos al seu abast i seguint les directrius de l’AG.
c) Representar el partit en actes judicials i extrajudicials, amb facultat de conferir delegacions
i atorgar poders.
d) Modificar el domicili social.
e) Dictar sobre la idoneïtat de la doble militància.
f) Atorgar afiliació i pèrdua automàtica de condició d’afiliació.
g) Realitzar i executar el pressupost econòmic corresponent al seu àmbit, confeccionant els
comptes de resultats i els informes de gestió econòmica de l’exercici.
h) Dinamitzar i organitzar les activitats del partit de caràcter supramunicipals.
i) Donar suport i assessorar la resta dels òrgans del partit i de qualsevol militant i adherit que
ho sol·liciti.
j) Confeccionar les llistes electorals de caràcter supramunicipal.
k) Confeccionar el programa electoral de les llistes electorals de caràcter supramunicipals.
l) Definir, coordinar i fer el seguiment i l’execució de les campanyes electorals. En cas que
es consideri oportú, el CE pot constituir una comissió electoral temporal.
m) Organitzar cursos de formació per a militants i càrrecs públics.
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n) Fer la coordinació entre el partit, els grups parlamentaris i les institucions.
o) Coordinar l’elaboració de campanyes sectorials específiques.
p) Informar la militància que hi estigui interessada sobre els aspectes més rellevants de
l’activitat política sectorial.
q) Potenciar i organitzar les relacions amb la resta de formacions polítiques, les diverses
organitzacions, associacions, entitats, col·legis, sindicats, etc., en què s’estructura
l’activitat social i comunitària de l’illa. En la mesura del possible, aquestes relacions es
faran també de manera territorialitzada.
r) Convocar i organitzar les distintes assemblees.
s) Possibilitar un espai de trobada i treball a professionals, experts i representants de la
societat civil en què es puguin debatre propostes de futur i afrontar els reptes que té la
nostra societat.
t) Impulsar l’afiliació de nous militants o de nous adherits.
u) Informar regularment els afiliats i adherits de la situació política i de les decisions
adoptades davant els problemes més importants que hagin sorgit.
v) Organitzar els referèndums, consultes populars i qualsevol altre sistema per saber l’opinió
dels afiliats i adherits.
w) Preparar tota la informació necessària per dur a terme els debats sobre candidatures i pactes
electorals a l’ASS.
x) Redactar les normatives i reglaments que consideri necessàries per assegurar el
funcionament intern del partit.
y) Cercar persones que hagin de cobrir les vacants que hi pogués haver en els òrgans
col·legiats després que l’AG els hagi elegits. La nova elecció es farà per la mateixa majoria
que s’ha d’escollir en l’AG.
z) Redactar el reglament que reguli el funcionament dels corrents d’opinió del partit, en cas
que se’n produeixin.
26.14. El CE podrà constituir, temporalment o per tota la duració del seu mandat, una comissió
permanent i, en període electoral, una comissió electoral.
26.15. El CE pot demanar a l’ASS que sigui reafirmada o rebutjada la seva gestió col·lectivament.
26.16. També pot funcionar de manera descentralitzada i constituir comissions per seguir temes del
seu especial interès, per elaborar el programa electoral o per coordinar polítiques per àmbits
territorials o sectorials.

Article 27
La Permanent
27.1. El CE ha de constituir una comissió permanent, que té com a funció primordial donar resposta
a qüestions que, essent competència del CE, necessitin resposta immediata o preparació prèvia o
temes executius de ràpida resposta o totes les altres qüestions que el CE li encarregui.
27.2. La Permanent està composta com a màxim pel 50 % dels membres del CE, arrodonint al nombre
sencer posterior en cas que de l’aplicació del percentatge en surtin decimals, escollits en una sessió
del CE en què figuri expressament aquesta elecció. N'ha de formar part, forçosament, el coordinador
del CE i el responsable d’organització.
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Un cop triada, cal fer-ne la notificació als afiliats i, si escau, fer públics els noms de les persones que
la formin.
27.3. La Permanent ha d'informar puntualment al CE, a través dels mitjans tecnològics disponibles o
en la propera reunió del CE, dels temes tractats i de les decisions preses. El CE, si ho considera oportú,
pot tornar a tractar els temes i pot prendre una nova decisió sobre la qüestió si no considera adequada
la resolució presa.

Capítol III
Òrgans de control i de garantia
Article 28
Comissió de Garanties
28.1. La Comissió de Garanties (d’ara endavant CG) és l’òrgan màxim d’interpretació dels Estatuts,
col·legiat i col·lectiu, encarregat de vetlar pel compliment de les normes democràtiques del partit,
salvaguardar els drets i fer complir els deures dels membres del partit.
28.2. La Comissió de Garanties és elegida per l’AG i està composta per 3 membres i 2 suplents. Els
suplents substitueixen els membres nats de la Comissió de Garanties en cas de necessitat. El seu
mandat dura fins que finalitzi el mandat dels altres membres de la Comissió de Garanties.
28.3. Per tal de garantir-ne la independència, la pertinença a la Comissió de Garanties és incompatible
amb la pertinença al Consell Executiu o a la Intervenció.
28.4. Té un funcionament col·lectiu i ha de tendir al consens en els acords, en els pronunciaments, en
els dictàmens, en la instrucció dels expedients disciplinaris i en altres activitats que li reconeguin
aquests estatuts. No obstant açò, si no és possible, les decisions s'han de prendre per majoria simple,
exceptuant els casos en què estiguin estipulats quòrums o majories especials en aquests estatuts o en
les lleis vigents en cada moment.
28.5. Els membres de la Comissió tenen l’obligació d’actuar, en l’exercici del seu càrrec, amb
llibertat, equitat i total independència respecte als altres òrgans del partit i estan obligats al secret de
les seves deliberacions i decisions. No obstant açò, es permet l’existència de vots particulars, de
manera motivada, si es fa constar en la mateixa sessió i en l’acta de la sessió.
Només en aquest darrer cas, es permet explicar i motivar el vot particular als òrgans que hagin
demanat la intervenció de la CG.
28.6. És obligatori estendre acta dels acords i del resultat de les votacions.
28.7. En cas de dimissió, defunció o incapacitat permanent per accident o malaltia d’algun membre
de la CG, aquest ha de ser substituït pel suplent i se n’informarà a tots els òrgans del partit.
Si per qualsevol motiu no n'hi ha prou amb el suplent, s'ha de convocar una ASS per triar els substituts,
per la mateixa majoria que han estat escollits en l’AG, o fins que es convoqui una nova AG si l’ASS
ho considera oportú. El mandat del substitut té la mateixa durada que per a la resta de membres del
CE, que és fins a la propera AG en què hi hagi renovació dels òrgans.
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28.8. En casos extraordinaris i en cas de necessitat, sempre que quedi vacant alguna de les places o
totes, s’ha de celebrar una Assemblea general extraordinària per a l’elecció d’una nova comissió de
garanties, el mandat de la qual durarà, provisionalment, fins a la celebració d’una nova AG on es
renovin òrgans de govern.
28.9. Els membres de la Comissió s’han d’abstenir d’intervenir, en el si de la Comissió, en els
expedients que afectin persones amb les quals mantenguin:
a) Vincle matrimonial o situació de fet assimilable, o relació de parentiu per consanguinitat
o afinitat fins al quart grau.
b) Una relació explícita d’enemistat manifesta.
c) Interessos mercantils comuns.
d) En qualsevol altre cas en què la llei vigent que afecti els partits així ho requereixi.
28.10. Són competències de la Comissió de Garanties:
a) Garantir els drets dels membres i assegurar la democràcia interna del partit, així com el
respecte als Estatuts per part de tots els membres i organismes del partit.
b) Examinar els problemes i conflictes que li plantegi qualsevol òrgan del partit o qualsevol
membre individualment, segons el procediment establert, donant compte de les seves
opinions mitjançant informe a l’ASS amb la finalitat que s’inclogui en la pròxima reunió
d’aquest organisme, el qual ha de prendre una decisió que serà inapel·lable.
c) Instrucció de tots els expedients de garanties.
d) Emetre dictàmens i pronunciament, no vinculants, a sol·licitud dels diversos òrgans
col·legiats del partit.
e) Supervisar els processos electorals interns.
f) Supervisar i controlar les situacions patrimonials i les activitats econòmiques dels càrrecs
públics electes o designats, segons consta als Estatuts.
g) Vetlar pel compliment de les normes sobre incompatibilitats de càrrecs públics que siguin
afiliats al partit.
h) Garantir el compliment de la política de protecció de dades personals i solucionar les
possibles contingències que puguin sorgir de la normativa esmentada.
i) Resoldre les apel·lacions presentades amb motiu de la denegació d’afiliació, la baixa
d’afiliació, la suspensió temporal de quota, etc.
j) Determinar, en casos de conflicte, quines són les votacions exclusives per als militants i
les que poden comptar amb la participació dels adherits.
k) Conèixer i comunicar les sancions i resoldre els possibles recursos presentats.
l) Emetre informes de readmissió al partit.
m) Atendre la petició d’impugnació dels acords i de les mocions de censura, convocant i
celebrant l’Assemblea Extraordinària corresponent quan sigui necessari.
n) Qualsevol altra que li sigui conferida en aquests estatuts.

Article 29
Els interventors
29.1. Els interventors són les persones encarregades de fer els controls interns i les funcions de
supervisió, fiscalització i control intern de la gestió econòmica, la comptabilitat i l’administració dels
mitjans materials del PSM Més per Menorca.
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29.2. Els interventors de comptes són escollits per l’AG i exerceixen totes les funcions que li atorga
l’article 15 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i la resta
d’articles, normatives i lleis vigents referents a la fiscalització i controls interns.
29.3. Els interventors han de realitzar les seves funcions amb la màxima diligència i guardar secret
sobre les dades que tenguin caràcter confidencial fins i tot després d’haver cessat en els seus càrrecs.
29.4. Els interventors són elegits per escrit i en vot secret per l’AG d’entre els afiliats al PSM Més
per Menorca. El nombre d’interventors, a elecció de l’AG, és d'un mínim d’un i un màxim de tres.
En tot cas, el nombre d’interventors sempre ha de ser senar. En la mateixa elecció, per garantir
qualsevol vacant definitiva, s'han de triar interventors suplents, en un nombre mínim d’un i un màxim
de tres, en funció del nombre d’interventors titulars escollits.
En cas de dimissió, defunció o incapacitat permanent per accident o malaltia d’algun interventor,
aquest han de ser substituït pel suplent i se n’informarà a tots els òrgans del partit. El seu mandat dura
fins que finalitzi el mandat que li corresponia a l’interventor que supleix i fins a la renovació de tots
els càrrecs en la propera AG.
29.5. En casos extraordinaris i en cas de necessitat, sempre que hi quedi vacant alguna de les places
o totes, ha de tenir lloc una Assemblea general extraordinària per a l’elecció d’un nou o nous
interventors, el mandat dels quals durarà, provisionalment, fins a una nova AG on es renovin tots els
òrgans de govern.
29.6. Els interventors, per al ple exercici i acompliment de les seves funcions, tenen dret a obtenir
dels diferents òrgans de direcció del partit tots els informes i documents que considerin oportuns.
També tenen dret a accedir a la documentació social, econòmica i comptable del partit, i poden
encomanar-ne l’examen i la comprovació a experts aliens a l’entitat.
29.7. Els interventors no tenen una retribució assignada per a l’exercici del càrrec que exerceixen,
emperò, en qualsevol cas, els compensaran per les despeses, justificades de manera adequada, que els
origini la seva funció.
29.8. Quan el nombre d'interventors sigui superior a un cal tendir al consens. No obstant açò, en el
cas que no sigui possible, els acords s'han de prendre per majoria simple dels seus integrants i s'han
de fer constar en una acta que signaran tots ells.
29.9. El càrrec d’interventor és incompatible amb el de qualsevol càrrec dels altres òrgans de direcció
del partit. Tenen l’obligació d’actuar, en l’exercici del seu càrrec, amb llibertat, equitat i total
independència respecte als altres òrgans del partit, i estan obligats al secret de les seves deliberacions
i decisions.
29.10. En el cas d’haver-hi més d’un interventor, i que es dugui a terme una reunió conjunta, és
obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
29.11. Són competències de l'interventor o interventors:
a) Dur el control intern que garanteixi l’adequada intervenció i comptabilització de tots els
actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic.
b) Fiscalitzar els comptes anuals del partit.
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c) Formular l'informe de fiscalització, previst en l’article 15 de la LO 8/2007, o qualsevol
tasca que els exigeixi la normativa vigent en cada moment, que acompanyarà l’aprovació
dels comptes anuals segons les lleis vigents.
Com a tard, i sempre que no canviï la normativa vigent en el moment d’aprovar aquests
estatuts, el 5 de juny ha d’estar fet l’informe de fiscalització dels comptes de l’any anterior
a l’exercici, per enviar a l’ASS, atès que el 30 de juny els comptes han d’estar entregats
al Tribunal de Comptes.
Aquest informe, que acompanyarà els comptes, s'ha de trametre a l’ASS perquè s'aprovi.
Posteriorment i en compliment de l’article 14.8 de la Llei de finançament dels partits
polítics (o la llei que estigui vigent en cada moment) es farà públic l’informe de
l’interventor perquè qualsevol persona els pugui consultar, preferentment en la seva web.
d) Garantir que el partit compleixi amb l’article 14.8 de la Llei de finançament dels partits
polítics, que, entre d’altres coses, obliga a fer públics els comptes del partit perquè
qualsevol persona els pugui consultar, preferentment en la seva web, un cop passat el
Tribunal de Comptes i aquest hagi emès el respectiu informe de fiscalització corresponent
a un any en concret o qualsevol altre exigència de publicació de comptes que es marquin
aquests estatuts.
e) Qualsevol altra tasca que consideri rellevant o sigui requerida en compliment de les
normatives i lleis vigents per al control dels comptes del partit.

Capítol IV
Òrgans de constitució temporal
Article 30
Comissió Electoral
Atesa l’experiència acumulada al llarg dels anys, des del PSM Més per Menorca es considera oportú
regular dins aquests estatuts la possibilitat de constituir una comissió electoral provisional.
30.1. El CE pot constituir, temporalment, una comissió electoral durant els períodes electorals, que
té com a funció primordial coordinar i agilitar tots els tràmits i tasques electorals seguint les directrius
que marqui l’ASS i el CE, amb estreta relació amb totes les candidatures.
30.2. Decideix la composició de la Comissió Electoral el mateix Consell Executiu davant cada cita
electoral, però com a mínim ha de tenir un nombre de tres membres. En tot cas, el nombre de membres
de la comissió sempre serà senar.
Un cop triada, s'ha de notificar als militants i, si escau, fer públics els noms de les persones que la
componguin.
30.3. La Comissió Electoral ha d'informar, a través dels mitjans tecnològics disponibles o en la
propera reunió del CE, dels temes tractats i de les decisions preses.
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Article 31
Comissió Mixta d’Arbitratge
Tal com recull l’article 21 dels presents estatuts ("Desacords entre AMC o AL i el PSM Més per
Menorca"), som conscients que al llarg d’una legislatura poden sorgir desacords polítics i
programàtics respecte als acords presos per l’Assemblea Municipal de Candidatura i el PSM Més per
Menorca i, en especial, en la confecció de llistes municipals.
31.1. Els adherits a les AMC o AL i el PSM Més per Menorca es reconeixen el dret mutu de plantejar
els desacords que puguin sorgir, amb el procediment i en els òrgans que aquí s’habilitin, prèviament
a la seva manifestació pública. La resolució de les discrepàncies ha de tenir en compte, en el seu
tractament, el respecte als acords comunament acceptats i els principis de dignitat, bona fe, cooperació
i col·laboració, i la salvaguarda de l’interès general.
31.2. Segons es reconeix en l’article 21.4. d’aquests estatuts, “En cas que no se solucioni el desacord
i no s’hagi pogut arribar a una sortida pactada i satisfactòria per a les dues parts, cal convocar la
Comissió Mixta d’Arbitratge. Aquesta es pot constituir temporalment amb l’única finalitat de
pronunciar-se sobre el conflicte específic i excepcional, i és l’encarregada de l’arbitratge entre
ambdues parts per arribar a una acord satisfactori que tendirà a salvaguardar l’interès general".
31.3. La Comissió Mixta d’Arbitratge es convoca per pronunciar-se sobre un desacord clar, específic
i concret.
31.4. LA CMA és un òrgan col·legiat i col·lectiu temporal i està formada per 5 vocals. 2 vocals han
de ser nomenats per l’AMC o AL i 2 vocals, pel Consell Executiu del PSM Més per Menorca d’entre
els seus afiliats. El 5è vocal ha de ser nomenat i pactat entre l’AMC o AL i el PSM Més per Menorca.
En el cas excepcional que no s'arribi a un pacte satisfactori en un període breu de temps, s'ha de fer
l’elecció del 5è vocal a través de la votació en l’ AMC o AL d’un dels membres que formen la
Comissió de Garanties del PSM Més per Menorca, amb dret a vot de tots els membres que formen
part del cens de l’Assemblea Municipal.
D’entre tots els membres s’ha de triar un secretari per votació, que és l’encarregat de redactar el
pronunciament de la Comissió.
31.5. El seu mandat dura fins que tengui un pronunciament. La Comissió Mixta d’Arbitratge es dissol
un cop hagi exposat el seu pronunciament a l’ AMC o AL i, si escau, a l’ASS.
31.6. El pronunciament de la Comissió Mixta d’Arbitratge s'ha de produir en un període de temps
breu, i no superior als 30 dies des que ha estat constituïda, i ha de tendir al consens. En cas de no
arribar-hi, el pronunciament s'ha de resoldre per l’acord de majories sobre minories.
Per dictar el pronunciament, la Comissió Mixta d’Arbitratge, després de recollir la informació
necessària que cregui oportuna i que han de facilitar ambdues parts, ha de donar dret d'audiència a un
representat de cada part, per separat o en conjunt, segons consideri oportú.
31.7. Els membres de la CMA tenen l’obligació d’actuar, en l’exercici del seu càrrec, amb llibertat,
equitat i respecte als altres òrgans del partit, i estan obligats a mantenir el secret de les seves
deliberacions i decisions. No obstant açò, es permet l’existència de vots particulars, de manera
motivada, si es fa constar en la mateixa sessió i en l’acta de la sessió.
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Només en aquest darrer cas, es permet explicar i motivar el vot particular als òrgans que hagin
demanat la intervenció de la CMA.
31.8. És obligatori estendre acta dels acords i el resultat de les votacions.
31.9. Un cop la CMA comuniqui al PSM Més per Menorca que ja té el pronunciament, cal convocar
immediatament l’AMC o AL per informar-la'n. Posteriorment s'ha de convocar l’ASS del PSM Més
per Menorca amb l’únic punt del dia de la resolució del desacord, en la qual excepcionalment poden
participar els adherits a la candidatura municipal amb veu i vot, i es farà la votació sobre la resolució,
després de l’exposició per part de la Comissió Mixta del seu pronunciament, i després que s’hagi
obert un torn de paraules.
L’acord és vinculant per a ambdues parts i assumit per aquestes.
Contra aquest acord no hi haurà ulterior recurs.

TÍTOL V
CORRENTS D’OPINIÓ, REFERÈNDUMS I CONSULTES NO VINCULANTS
( INTERNES)
Article 32
Corrents d’opinió
32.1. Els afiliats tenen dret a organitzar-se en corrents d’opinió organitzades en el si del PSM Més
per Menorca i poden expressar de manera pública el seu acord o desacord amb la línia oficial del
partit respectant el que diuen aquests estatuts.
32.2. Els corrents d’opinió s’han de vertebrar a l’entorn de tesis polítiques positives formulades
explícitament. Els corrents d’opinió han de respectar en tot cas la declaració ideològica del PSM Més
per Menorca, la línia ideològica marcada en l’AG i l'ASS i en aquests estatuts.
32.3. El partit garanteix l’ajut operatiu als corrents d’opinió i hi ha de posar a disposició totes les
eines tecnològiques per comunicar la seva iniciativa. A més, se’ls ha de facilitar exposar la seva
iniciativa a tots els afiliats.
32.4. Per tal que els drets que aquí es regulen puguin ser exercits pels corrents d’opinió i se'n
reconegui la personalitat per actuar en el si del PSM Més per Menorca, han de reunir un nombre igual
o superior al 5 % dels afiliats, en sis mesos, i registrar-se mitjançant la presentació al CE dels
documents fundacionals.
32.5. La seva actuació s’ha de regir pel reglament que elaborarà l’ASS, que n'ha d'especificar els drets
i deures i que ha d'establir, en tot cas, les figures de participació en les assembles i els òrgans del PSM
Més per Menorca.
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Article 33
Referèndums
33.1. El PSM Més per Menorca, o les AMC en el seu àmbit d’actuació, poden realitzar consultes per
sufragi universal de tots els afiliats vinculats al PSM Més per Menorca, o adherits en el cas municipal,
tal com marquen aquests estatuts, sobre qüestions polítiques o programàtiques que es considerin
fonamentals per al partit i que no en contradiguin els Estatuts.
El resultat de la votació té caràcter vinculant per a tots els òrgans i càrrecs del partit, així com per a
tots els càrrecs institucionals. L’adaptació de l’actuació del PSM Més per Menorca al resultat del
referèndum s'ha de fer a través d’una ASS, que prendrà en consideració el resultat de la consulta.
33.2. La iniciativa de formular la petició del referèndum recau en els afiliats, l’ASS, el Consell
Executiu o l’AMC en el seu àmbit territorial, a instàncies de la majoria absoluta dels seus membres i
acompanyant la proposta amb l’acta de la reunió.
33.3. L’inici de la petició per part d’un afiliat requereix l’aval, degudament recollit a la seva proposta
concreta, del 35 % dels afiliats. La petició pot anar dirigirà indistintament a l’ASS o al CE i s'hi han
d'adjuntar els avals.
El partit garanteix l’ajut operatiu a la iniciativa dels referèndums i ha de posar a la seva disposició
totes les eines tecnològiques per comunicar la iniciativa. A més, ha de facilitar exposar-la a tota la
militància.
33.4. En tots els casos, la petició del referèndum ha d’estar degudament motivada respecte a la qüestió
a què es refereix, ha de ser clara i ha de contenir una pregunta o més d’una, amb unes possibles
respostes clares i concises, sobre les quals les persones vinculades al PSM Més per Menorca puguin
pronunciar-se en el sentit positiu o negatiu, o bé amb l’opció multiresposta.
33.5. Un cop validada la petició i els requisits per part del CE, el CE ha de contestar per escrit a la
persona o òrgan que ha fet la petició i informar-lo del dia en què s’incorporarà a l’ordre del dia de
l’assemblea, que decidirà la data en què tindrà lloc. S'han de tenir en compte el debats posteriors
necessaris i els mitjans humans i tecnològics dels quals disposa el PSM Més per Menorca en cada
moment.
33.6. En tot els casos, cal garantir el debat entre les diferents posicions davant la pregunta per tal que
la militància tengui possibilitat de formar-se una opinió sobre el tema.
33.7. Com a norma general, només pot celebrar-se un referèndum a l’any. No obstant açò, l’ASS pot
aprovar, excepcionalment, fer-ne més d’un a l’any.
33.8. En el cas que el contingut d’un referèndum hagués estat rebutjat per la majoria de les persones
vinculades al PSM Més per Menorca que hi haguessin participat, no es podria tornar a plantejar de
nou la mateixa qüestió per aquest mitjà fins al cap de tres anys.
33.9. La votació s'ha de produir preferentment en una sola jornada electoral i de manera
descentralitzada, a fi que es puguin habilitar diversos col·legis electorals. També, i sempre que sigui
possible, s'ha de facilitar fer-lo a través de mitjans electrònics si es garanteix la identitat de l’elector.
33.10. El CE és l’encarregat de posar en marxa tota la logística del referèndum.
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Article 34
Consultes no vinculants
34.1. El PSM Més per Menorca, o les AMC en el seu àmbit d’actuació, poden realitzar consultes no
vinculants per sufragi universal de totes les persones vinculades al PSM Més per Menorca, afiliats i
adherits, sobre qüestions polítiques o programàtiques que es considerin importants per al partit i que
no en contradiguin els Estatuts.
El resultat de la consulta tindrà caràcter informatiu, però no tindrà un caràcter vinculant. No obstant
açò, pel fet de ser l’expressió de la voluntat de les persones vinculades al PSM Més per Menorca
respecte a una qüestió determinada, els òrgans del PSM Més per Menorca han de prendre’l en
consideració en jornades posteriors.
34.2. La iniciativa de formular la petició de la consulta recau en els afiliats i adherits, l’ASS, el Consell
Executiu o l’AMC en el seu àmbit territorial, a instàncies de la majoria simple dels seus membres i
acompanyant la proposta amb l’acta de la reunió.
34.3. L’inici de la petició per part d’un afiliat o un adherit requereix els avals del 25 % dels afiliats i
adherits, degudament recollits, a la seva proposta concreta. La petició s'ha de dirigir indistintament a
l’ASS o al CE i cal adjuntar-hi els avals.
El partit garanteix l’ajut operatiu a la iniciativa de les consultes i ha de posar a la seva disposició totes
les eines tecnològiques per comunicar la iniciativa. A més, ha de facilitar exposar-la a tots els afiliats
i adherits.
34.4. En tots els casos, la petició de la consulta no vinculant ha d’estar degudament motivada respecte
a la qüestió a què es refereix, ha de ser clara i ha de contenir una pregunta o més d’una, amb unes
possibles respostes clares i concises, sobre les quals les persones vinculades al PSM Més per Menorca
puguin pronunciar-se en el sentit positiu o negatiu, o bé amb l’opció multiresposta.
34.5. Un cop validada la petició i els requisits per part del CE, aquest ha de contestar per escrit a la
persona o òrgan que ha fet la petició de la consulta i informar del dia en què s’incorporarà a l’ordre
del dia de l’ASS, la qual decidirà la data en què tindrà lloc, tenint en compte els debats posteriors
necessaris i els mitjans humans i tecnològics dels quals disposa el PSM Més per Menorca en cada
moment.
34.6. En tot els casos, cal garantir el debat entre les diferents posicions davant la pregunta per tal que
les persones vinculades al PSM Més per Menorca tenguin possibilitat de formar-se una opinió sobre
el tema.
34.7. Com a norma general, només poden celebrar-se dues consultes no vinculants a l’any. No obstant
açò, l’ASS pot aprovar, excepcionalment, la realització d’algunes més durant el mateix any.
34.8. En el cas que el contingut d’un consulta no vinculant hagués estat rebutjat per la majoria de les
persones vinculades al PSM Més per Menorca que hi haguessin participat, no es podria tornar
plantejar de nou la mateixa qüestió per aquest mitjà fins al cap de dos anys.
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34.9. La votació s'ha de produir preferentment en una sola jornada electoral i de manera
descentralitzada, i es poden habilitar diversos col·legis electorals. També, i sempre que sigui possible,
s'ha de possibilitar fer-la a través de mitjans electrònics si es garanteix la identitat de l’elector.
34.10. El CE és l’encarregat de posar en marxa tota la logística de la consulta.

TÍTOL VI
IMPUGNACIÓ DELS ACORDS, MOCIONS DE REPROVACIÓ I MOCIONS
DE CENSURA ALS ÒRGANS ELEGITS EN L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 35
Impugnació dels acords contraris als Estatuts o d’ideari públic, per defecte de forma de
convocatòria o en la votació
35.1. Les persones vinculades amb el PSM Més per Menorca, i amb dret a vot, poden impugnar els
acords presos per l’AG, l’ASS i l’AMC que compleixin almenys un dels requisits anunciats a
l’encapçalament de l’article, mitjançant escrit motivat dirigit a la Comissió de Garanties, en el termini
màxim de quinze dies des de la data de realització de l’assemblea corresponent.
35.2. Poden impugnar els acords:
a) Les persones amb dret a vot que, havent assistit, ja sigui presencialment o tecnològicament, a
la reunió, hagin mostrat la seva disconformitat, per algun dels motius abans esmentats, i hagin
anunciat en el mateix òrgan, fent-ho costar en l’acta, que impugnaran l’acord.
b) Les persones que, tenint dret a vot, no han assistit a la reunió, quan la causa de la impugnació
estigui vinculada a la deficient convocatòria de l’òrgan.
35.3. Si els afiliats que impugnen els acords presos consideren greument perjudicials la posada en
pràctica d’aquests acords, en poden demanar a la CG la suspensió provisional. La CG s'ha de
pronunciar sobre la dita suspensió i fer-ho saber, per escrit, tant a l’interessat com a l’òrgan en qüestió.
35.4. La CG, en un termini no superior als 30 dies naturals, ha de dictaminar sobra la dita impugnació.
La CG ha de fer arribar l’acord a la persona interessada i informar-ne l’òrgan en qüestió.
Les persones vinculades al PSM Més per Menorca, que tenien dret a vot i han impugnat l’acord,
poden recórrer el dictamen de la Comissió de Garanties. Han de formular les al·legacions que
considerin oportunes directament a l’ASS dins el termini de 30 dies naturals, i elevarà una proposta
de decisió a l’ASS, en la qual poden defensar el motiu de la impugnació de l’acord.
L’ASS es pronunciarà, de forma definitiva i a través de votació secreta i per majoria simple, en el
mateix termini sense recurs ulterior.
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Article 36
Moció de reprovació i mocions de censura als òrgans escollits per l’Assemblea General:
Consell Executiu, Comitè de Garanties i interventors
36.1. Els afiliats al PSM Més per Menorca poden reprovar els òrgans escollits per l’AG si valoren
que aquests no exerceixen adequadament les seves responsabilitats o les exerceixen contràriament als
Estatuts, amb la finalitat de censurar una actuació mitjançant moció de reprovació motivada dirigida
a l’ASS.
36.2. La moció de reprovació s'ha de presentar per escrit i ha d’estar avalada com a mínim pel 30 %
dels afiliats. Ha de ser tramitada i inclosa en l’ordre del dia de la següent ASS que es faci, des de la
interposició de l’escrit amb la moció.
36.3. La moció de reprovació prosperarà seguint el procediment de votacions establert en aquests
estatuts i amb la mateixa majoria que és necessària per a l’elecció d’aquests òrgans.
36.4. Els afiliats al PSM Més per Menorca poden presentar una moció de censura constructiva contra
els òrgans escollits per l’AG, si valoren que aquests no exerceixen adequadament les seves
responsabilitats o les exerceixen contràriament als Estatuts, amb la finalitat de substituir les persones
que componen aquests òrgans sense que la vida del partit quedi paralitzada.
36.5. La moció de censura constructiva s'ha de presentar per escrit i ha d’estar avalada com a mínim
pel 40 % dels afiliats. Ha de ser tramitada i inclosa en l’ordre del dia de la següent ASS que es faci,
des de la interposició de l’escrit amb la moció.
36.6. La presentació d’una moció de censura ha d’anar acompanyada d’una candidatura alternativa a
l’òrgan executiu del qual es tracti i d’un programa de direcció.
36.7. La moció de censura prosperarà seguint el procediment de votacions establert en aquests estatuts
i amb la mateixa majoria que és necessària per a l’elecció d’aquests òrgans.
Si la moció de censura no prospera, els membres als quals s'ha presentat la moció de censura seguiran
exercint les seves funcions durant el període que els quedava de mandat fins a la convocatòria de la
propera Assemblea General.
Si la moció de censura prospera, formaran els nous òrgans de govern la candidatura alternativa que
s’havia presentat, i esgotaran el mandat que hi quedava fins a la convocatòria de la propera AG.
36.8. Només es poden presentar dues reprovacions i una moció de censura per mandat.
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TÍTOL VII
RÈGIM PATRIMONIAL I ECONÒMIC DEL PARTIT
Article 37
Règim patrimonial: principis
37.1. El partit té plena capacitat jurídica i d’obrar, i el seu patrimoni està constituït pel conjunt de
béns i drets que li pertanyin o que pugui adquirir, i dels que podrà disposar o alienar, amb l’acord de
l’òrgan competent en cada cas.
37.2. El partit s’ha d'atendre al que disposa la Llei 8/2007, de finançament dels partits polítics, o
qualsevol altra normativa vigent que l'afecti.
37.3. El partit ha de sotmetre la seva actuació econòmica als principis següents:
a) Aconseguir que el partit disposi del major grau possible d’independència econòmica i
financera per al desenvolupament de la seva activitat, procurant recórrer principalment a fonts
de finançament pròpies.
b) L’actuació del PSM Més per Menorca s’ha d'ajustar al màxim als recursos disponibles i totes
les activitats que es programin han d’anar acompanyades de la seva corresponent previsió de
despeses i fonts de finançament.
c) El partit ha de funcionar amb el criteri de caixa única, tant per als cobraments com per als
pagaments de les despeses.
d) Aquest funcionament es pot canviar, si ho exigeix la legislació vigent en cada moment o quan
així ho decideixi per majoria absoluta l’AG, sense haver de modificar-se els Estatuts. El criteri
en el repartiment de recursos i obligacions és competència de l’ASS, després de consultar-ho
a les AMC.
e) Cal procedir amb la major austeritat possible en l’assumpció de compromisos de despesa de
tot tipus. Així mateix, s'ha de tenir en compte la situació financera a l’hora d’assumir
responsabilitats de govern per part de càrrecs públics a qui s’hagi de complementar els
ingressos.
f) La contractació de béns i serveis s'ha de regir pels principis de transparència, concurrència i
no discriminació. Igualment, la contractació de personal s'ha de regir pels principis de
transparència, concurrència, igualtat, mèrit i capacitat.
g) El Consell Executiu ha de dur a terme les gestions ordinàries de la tresoreria i altres tasques
d’administració i comptabilitat d’acord amb la llei i les directius que marca l’AG, l’ASS i els
Estatuts, i pot delegar la gestió economicofinancera sobre la figura del responsable de finances
amb les funcions següents:
1) La direcció i la gestió de l’operativa economicofinancera. Anualment s'han de
presentar els resultats de l’exercici anterior perquè els aprovi l’ASS, així com també
els pressupostos anuals ordinaris i extraordinaris.
2) La comptabilitat del partit, de tal manera que permeti en tot moment conèixer la
situació financera i patrimonial i l’acompliment de les obligacions previstes a les
normatives i lleis del moment.
3) L’elaboració del pressupost anual, que s'ha de fer en un termini suficient per
presentar davant dels òrgans corresponents amb prou antelació per passar tots els
tràmits legals i estatutaris, en compliment de les normatives i lleis vigents.
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4) La gestió de la tresoreria. Amb tal finalitat, l’ASS ha de determinar les facultats
per disposar dels fons del partit i per operar amb les entitats financeres, atorgant els
poders que consideri oportuns al mateix responsable de finances i al representant del
partit o al membre del CE que consideri oportú. A criteri de l’ASS, en les condicions
i poders abans esmentats, o amb la finalitat d’agilitar la gestió del responsable de
finances, es poden fixar tipus d’operacions i disposicions de fons de poca rellevància
que es poden realitzar amb la signatura del responsable de finances i un altre membre
del CE.
5) Aquestes tasques, a excepció de la prevista en el núm. 3, totes o en part, es poden
realitzar mitjançant personal tècnic, sigui amb contracte laboral o de prestació de
serveis.
6) La contractació externa de béns i serveis. Per dur aquesta tasca el CE disposa dels
més amplis poders mercantils, excepte per a operacions relacionades amb el
patrimoni, facultat reservada entre d’altres a l’AG o a l’ASS.
7) Si es considera oportú, i per delegació expressa de l’òrgan competent, la secretaria
de finances pot exercir la representació judicial i extrajudicial en tota classe d’actes
i contractes inherents a la gestió econòmica del partit.
37.4. El partit ha d’elaborar les normes financeres adients tal com exigeix la legislació vigent o
qualsevol altres normes que s’exigeixi en el futur, que han de tenir la consideració d’annex als estatuts
vigents.
37.5. El responsable de finances té les atribucions, funcions i requisits d’accés que la llei atribueix als
responsables de la gestió economicofinancera dels partits polítics. Li correspon, de manera personal
i indelegable, l’elaboració dels comptes anuals i la seva presentació davant del Tribunal de Comptes.
Article 38
Recursos i pressupostos
38.1. Els recursos financers del partit provenen de:
a) Les quotes dels afiliats, i les aportacions voluntàries dels afiliats, adherits, col·laboradors i
simpatitzants.
b) Les donacions privades, no finalistes, nominatives, en diner o en espècie, procedents de
persones físiques o jurídiques, dins dels límits i d’acord amb els requisits i condicions
establerts en la Llei 8/2007 o la llei que estigui vigent en el moment i les lleis electorals
vigents. Tot i així, els donatius externs poden ser rebutjats en l’ASS depenent del seu origen.
c) Les contribucions econòmiques dels càrrecs públics en el percentatge que es determini.
d) Els ingressos procedents de les activitats pròpies del partit.
e) Els rendiments procedents de la gestió del patrimoni.
f) Els beneficis derivats de les activitats promocionals.
g) Els beneficis que el partit pugui obtenir dels serveis que presti en relació amb els seus fins
específics.
h) Les subvencions públiques.
i) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que es concertin.
j) Les herències o llegats que rebi.
k) Altres que la llei vigent en cada moment reconegui.
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38.2. Els afiliats han d'abonar les quotes d’acord amb les normes i quanties que estableixi l'ASS.
38.3. El CE ha d'elaborar, per elevar a l’ASS perquè els aprovi, els documents següents:
a) El pressupost econòmic i financer anual 15 dies abans de la convocatòria de l'ASS i, en tot
cas, abans del 30 de novembre de l’any anterior a aquell en què s’hagi d’aplicar.
b) Els comptes anuals del partit 15 dies abans de la convocatòria de l'ASS i, en tot cas, abans del
30 d’abril de l’any següent a l’exercici a què correspon.
38.4. El partit, amb la finalitat de permetre, en tot moment, conèixer la seva situació financera, menarà
els llibres que la llei exigeixi en cada moment i, com a mínim, durà els registres documentals següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Llibre d'afiliats
Llibre d'actes
Llibre de comptabilitat
Llibre de tresoreria
Llibre d'inventaris i balanços

38.5. En honor de la màxima transparència, el règim econòmic i patrimonial del partit és de domini
públic i cal recalcar especialment el capítol de l'origen dels ingressos no procedents de l'Administració
pública ni dels membres del partit, i les despeses efectuades pel partit.
Un cop els comptes siguin aprovats per l’ASS, i prèviament a l’informe del TC, es faran públics,
preferentment en la seva web, de manera abreujada, entenedora i fidel, perquè qualsevol persona els
pugui consultar.
Qualsevol persona vinculada al PSM Més per Menorca i que ho sol·liciti pot accedir als comptes del
PSM Més per Menorca.

TÍTOL VIII
LLISTES ELECTORALS
Article 39
Llistes electorals
39.1. En la confecció de les llistes electorals, el PSM Més per Menorca ha de tendir a sistemes de
màxima participació, transparència, llibertat d’elecció dels representants i respecte cap a les minories.
39.2. Davant cada elecció l’ASS té la potestat de marcar les línies bàsiques per a la confecció de les
llistes, així com el sistema electoral en cada cas. L’ASS pot encarregar al CE que confeccioni un
reglament per a cada convocatòria que desenvolupi les línies mestres aprovades en ASS, que serà
ratificat per la mateixa ASS.
39.3. Els candidats han de ser designats per votació en ASS, ja sigui l’ASS, en el marc de la seva
competència, o l’AMC, en el seu àmbit, tal com marquen aquests estatuts.
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TÍTOL IX
CÀRRECS PÚBLICS DEL PARTIT
Article 40
Càrrecs públics
40.1. Entenem com a càrrecs públics del PSM Més per Menorca les persones afiliades o adherides o
sense afiliació ni adhesió escollides en llistes presentades sota el nom del PSM Més per Menorca,
així com les persones afiliades o adherides o sense afiliació ni adhesió proposades pel PSM Més per
Menorca per ocupar càrrecs públics de designació directa.
40.2. Tot càrrec públic s’ha de regir i ha d’exercir el seu càrrec sota els principis que emanen d’aquests
estatuts i, específicament, respectant els principis democràtics, d’igualtat, de transparència i de
salvaguarda dels interessos col·lectius per damunt dels privats, i ha de lluitar fermament contra la
corrupció i qualsevol altra forma de malbaratament dels recursos i del patrimoni públic de tots els
ciutadans, complint la legalitat vigent i tendint a la redistribució dels recursos, la protecció del territori
i l’estat del benestar.
40.3. Els càrrecs públics s'han d'abstenir i evitar intervenir en els assumptes en els quals puguin
obtenir un benefici personal per a ells o per a les persones del seu entorn directe o familiar amb els
quals mantenguin una relació personal, així com en tota activitat privada o interès que pugui suposar
un risc de plantejar un conflicte d'interessos amb l’exercici del seu càrrec públic.
40.4. Han d'exercir les seves atribucions tenint ben present el principi de dedicació al servei públic,
fent compatible la seva dedicació professional i la seva dedicació al servei públic quan aquesta no és
en exclusivitat, sense menystenir la dedicació al seu entorn social i familiar. En tot cas, l’acompliment
de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà complint les assistències, la jornada i
l'horari necessaris per aconseguir els objectius del seu càrrec. Han d'actuar sempre de bona fe amb
l'Administració en la qual prestin els seus serveis i amb les persones.
40.5. El PSM Més per Menorca ha de redactar un codi ètic que s’incorporarà com a annex a aquests
estatuts. El CE ha de redactar o encomanar la redacció del codi ètic, que els càrrecs electes o de
designació directa, càrrecs interns del partit i les persones vinculades amb el PSM Més per Menorca
hauran de seguir i respectar. La finalitat ha de ser establir el marc ètic de comportament pel qual s’han
de regir les persones que formen part del nostre moviment.
40.6. Els càrrecs públics, a més dels deures que emanen d’aquests estatuts, han d’informar
periòdicament i puntualment de la seva actuació a l’organització, i als ciutadans i ciutadanes en
general.
40.7. Des del PSM Més per Menorca consideram que no és desitjable la carrera política professional
i la perpetuació de la tecnocràcia. És per això que tothom que participa en la vida política en nom del
PSM Més per Menorca ha de tenir clar que ho fa de manera temporal i voluntària. Amb aquesta
finalitat, el PSM Més per Menorca incentivarà i potenciarà la renovació constant i la cohesió i
transparència en els processos de renovació.

55

Estatuts del PSM Més per Menorca aprovats en la XXXIII Assemblea General del PSM Més per Menorca
de 17 de desembre de 2016

40.8 La durada màxima de forma ininterrompuda en un mateix càrrec de govern institucional en
representació del PSM Més per Menorca no pot ser superior a 8 anys, si bé sempre es pot acabar el
mandat.
En casos específics, excepcionalment, i de manera motivada, es pot ampliar aquest mandat. No
obstant açò, l’ASS ha de decidir si accepta o no aquesta ampliació de mandats en un mateix càrrec.

TÍTOL XX
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 41
Règim disciplinari: principis
41.1. El PSM Més per Menorca estructura el seu règim disciplinari a través d’un sistema
fonamentalment garantista per a les persones vinculades al partit. Si l’ASS ho considera oportú, es
pot redactar un codi disciplinari i de garanties més extens, que, un cop aprovat, s’ha d'incorporar com
a annex a aquests estatuts.
41.2. En tots els procediments de disciplina cal garantir als afectats els drets següents:
a) Dret a contradicció.
b) Imparcialitat de l'òrgan encarregat de tramitar l'expedient i ser tractat amb respecte i discreció
durant tota tramitació del procediment.
c) Efectuar tot tipus d’al·legacions i aportar qualsevol tipus de prova, tant en els procediments
relatius a la garantia de drets com en els disciplinaris.
d) Respectar l'audiència en tots els procediments.
e) Demandar l'adopció de mesures cautelars de suspensió de l'acte o resolució de què es tracti,
en el supòsit de procediments de garantia de drets.
41.3. El procediment sancionador ha d’estar inspirat, com a mínim, en els principis següents:
a) Presumpció d’innocència. Existeix la presumpció d’innocència mentre l’òrgan corresponent
no declari la responsabilitat de la persona.
b) Adequació del procediment i legalitat. L’afiliat o adherit, en els cas que ho reconeguin aquests
estatuts, només pot ser investigat i sancionat pels fets que estan descrits com a falta en aquests
estatuts, en la legislació vigent o en el Codi disciplinari, quan estigui aprovat.
c) Imparcialitat. Cal garantir l’objectivitat i imparcialitat dels titulars de la potestat disciplinària
interna.
d) Motivació i raonament. Qualsevol tipus de resolució dels òrgans competents ha d’estar
degudament motivada i raonada, i ha de relacionar cadascuns dels elements de la resolució.
e) Interpretació restrictiva i a favor de l’implicat. Cal aplicar la figura jurídica “in dubio pro reo”,
és a dir, en cas de dubte davant qualsevol situació, anar a favor de l’acusat. El procediment
no s’ha d'adequar a qualsevol tipus d’interpretació extensiva o desfavorable al subjecte passiu.
Sempre se li han d'aplicar les normes favorables, en lloc de les desfavorables, encara que
aquestes normes siguin posteriors.
f) Proporcionalitat. La sanció que s’imposi ha de correspondre a la gravetat de la falta comesa
així com a la manera en la qual ha estat comesa. En la gradació de la sanció han d’aplicar-se
els criteris que fixen aquests estatuts i, si existeix, el Codi de disciplina i de garanties.
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g) En el cas que s’hagi resolt una situació, l’afiliat no pot ser sotmès a nova investigació pel
mateix fet, encara que posteriorment s'hi donés una denominació distinta.
Article 42
Infraccions
42.1. Els actes o les omissions realitzats pels afiliats o afiliades, i en determinats casos pels adherits,
o les organitzacions del partit que siguin contraris al programa i als Estatuts poden ser sancionats
d’acord amb el grau de gravetat i segons les circumstàncies. Les sancions no tenen altres implicacions
que les establertes expressament en els Estatuts i en el Codi disciplinari i de garanties, quan estigui
aprovat.
42.2. Les infraccions poden ser constitutives de faltes lleus, greus i molt greus. Es consideren faltes
lleus:
a) L’impagament de les quotes quan no s’hagi aprovat l’exempció temporal per part de l'ASS.
b) La manca de respecte a un company, als càrrecs del partit, a les decisions adoptades pels
òrgans competents, a les declaracions públiques que malmetin la credibilitat del PSM Més per
Menorca o a l’ordre de les reunions, quan siguin contràries al que diuen els Estatuts.
c) Qualsevol incompliment o actuació contrària als Estatuts, als seus Reglaments o a les
resolucions adoptades pels seus òrgans competents i que no estigui tipificat com a falta greu
o molt greu.
42.3. Es consideren faltes greus:
a) La reiteració i reincidència de faltes lleus i l’incompliment reiterat de les obligacions com a
afiliat, adherit, així com de les funcions encomanades per raons del seu càrrec orgànic.
b) Les desqualificacions i accions de tot tipus cap un company, cap a un càrrec del partit o cap a
un òrgan del partit, que excedeixin de la llibertat de crítica i el principi de democràcia,
reconeguda en aquests estatuts, i que tenguin una voluntat de danyar la imatge, desacreditar o
crear una ofensa.
c) Suplantar o atribuir-se càrrecs o funcions de qualsevol classe o naturalesa que no li
corresponguin, la suplantació de la identitat del partit, a través de qualsevol mitjà inclosos els
tecnològics, o la difusió d’informació falsa, sabent que ho és.
d) Impedir injustament a un altre afiliat l’exercici dels drets que té reconeguts en aquests estatuts
o el sabotatge en contra del sistema telemàtic del partit.
e) L’obstrucció intencionada a les tasques i decisions dels òrgans del partit i dels seus grups
institucionals, quan no constitueixi una infracció molt greu.
f) La negligència en la custòdia de documents del partit que doni lloc a la seva difusió o
coneixement no autoritzat, així com la divulgació a tercers de qualsevol acord, resolució o
decisió del partit o dels seus grups institucionals quan s’hagi acordat guardar-ne discreció.
g) Utilitzar el partit en benefici propi.
42.4. Es consideren faltes molt greus:
a) L’incompliment del deure de secret i custòdia o la utilització indeguda dels fitxers de caràcter
personal als quals tengui accés per la seva activitat al partit.
b) La utilització indeguda de documentació o informació que tenguin o a què hagin tingut accés
per raó del seu càrrec o funció en el partit.
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c) L’amenaça verbal o l’agressió física a qualsevol afiliat, simpatitzant, col·laborador o adherit
per qüestions relacionades amb l’activitat desenvolupada en el partit.
d) Incórrer en qualsevol forma de corrupció o tràfic de favors en l’exercici de càrrecs públics, o
en actuacions que de forma greu vagin contra les bones pràctiques.
e) Si hom pertany a un grup institucional del partit, valer-se de càrrecs elegits en llistes d’altres
partits per constituir, mantenir o canviar majories de govern a les institucions públiques, en
contra de les directrius dels òrgans competents del partit.
f) Esdevenir trànsfuga o recolzar-se en trànsfugues per constituir o modificar equips de govern.
g) La condemna per sentència ferma com a autor d’un delicte dolós castigat amb penes greus o
que dugui aparellada la pena d’inhabilitació o suspensió de feina o càrrec públic.
h) Causar danys o deteriorar de forma intencionada el patrimoni del partit i utilitzar el nom
d’aquest o els seus béns per al lucre personal.
i) La integració en la llista electoral d’un altre partit o coalició els objectius del qual siguin
contraris a les finalitats del PSM Més per Menorca, i no s’hagi seguit el procediment
reconeguts en aquests estatuts.
j) L’incompliment reiterat dels acords adoptats pels òrgans de direcció del partit i pels seus grups
institucionals, així com tota manifestació o declaració feta amb publicitat que inciti a
l’incompliment de les decisions vàlides i democràticament adoptades.
k) La reiteració i reincidència de faltes greus.
Article 43
Sancions
43.1. Les sancions només es poden adoptar per majoria absoluta dels assistents en l’ASS, després del
pronunciament de la Comissió de Garanties i de respectar el dret d’audiència de l’afectat.
43.2. Qualsevol sanció s’ha de remetre per escrit a la Comissió de Garanties, que serà l’encarregada
de comunicar-la a la persona interessada o a l’òrgan col·legiat corresponent. La persona afectada o el
col·lectiu afectat per la sanció té el dret de recórrer la sanció davant la Comissió de Garanties, en el
termini d’un mes des de la notificació de la sanció, mitjançant l’oportú plec de descàrrecs. La
Comissió de Garanties, abans de resoldre el recurs, ha de demanar a l’ASS la tramesa d’un informe
justificatiu, en el termini que la Comissió mateixa li assenyali, i haurà de concedir una entrevista a la
persona o col·lectiu afectat per la sanció, amb la finalitat que pugui donar les explicacions que
consideri oportunes. L’afiliat o el col·lectiu té dret, també, a la tramesa d’un informe justificatiu de
la sanció.
Si la Comissió de Garanties fos favorable al recurs, ho ha de fer saber a l’ASS i elaborar un informe
justificatiu de la seva decisió. L’ASS, per majoria absoluta, ha d'emetre un dictamen definitiu. Si la
votació al recurs és favorable, la sanció a l’afectat o al col·lectiu quedarà sense efecte.
Si la Comissió de Garanties no fos favorable al recurs, ho ha de fer saber a l’ASS i elaborar un informe
justificatiu de la seva decisió. L’afectat o el col·lectiu afectat pot demanar una còpia de l’informe amb
l’objectiu de presentar un contrainforme davant la pròxima ASS.
L’ASS, per majoria absoluta, ha d'emetre un dictamen definitiu. Si la votació al recurs és favorable,
la sanció a l’afectat o al col·lectiu quedarà sense efecte.
43.3. Durant la tramitació del recurs la sanció restarà sense efecte.
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43.4. Els afiliats o adherits que hagin estat expulsats i vulguin reincorporar-se novament al partit han
de comptar, per a la seva acceptació, amb l’informe favorable de la Comissió de Garanties i el vot
favorable de l’ASS.
43.5. Les sanciones poden ser individuals i col·lectives. Són sancions individuals:
a)
b)
c)
d)

Advertiment o toc d’atenció a l’afiliat. Queda reduït a l’àmbit de l’òrgan que l’adopti.
Privació del dret a ocupar càrrecs en el partit durant un període màxim d’un any.
Suspensió temporal com a membre del partit per un període no superior a 12 mesos.
Expulsió del partit en cas de falta molt greu.

43.6. Són sancions col·lectives:
a) Advertiment o toc d’atenció comunicat de forma oficial.
b) Suspensió temporal de tota l’organització afectada i per un període no superior a 12 mesos.
c) Suspensió definitiva de la tasca de l’òrgan col·legiat afectat i convocatòria d’una nova
Assemblea per a l’elecció de nous càrrecs.
d) Expulsió dels membres de l’òrgan col·legiat afectat.
43.7. Les infraccions lleus poden ser sancionades:
a) Amb advertiment o toc d’atenció, verbal o per escrit, comunicat a l’interessat
b) Convidant a sortir de la reunió de l’òrgan del partit en què s’ha produït la falta.
43.8. Les infraccions greus podran ser sancionades amb:
a) Suspensió de militància per un període de temps no superior als 6 mesos.
b) Privació i inhabilitació del dret a ocupar càrrecs en el partit o en representació d’aquest durant
un període igual.
c) Cessament del càrrec d’elecció que exerceixi.
Les sancions no són excloents entre si.
43.9. Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb:
a) Suspensió de militància per un període de temps superior als 6 mesos i inferior als 12.
b) Privació i inhabilitació del dret a ocupar càrrecs en el partit o en representació d’aquest durant
un període igual.
c) Cessament del càrrec d’elecció que exerceixi.
d) Expulsió del partit.
Les sancions no son excloents entre si.
Article 44
Compliment de la sanció i rehabilitació posterior
44.1. Les sancions són d’execució immediata a partir del mateix dia que es comuniqui la resolució
ferma als membres del partit.
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44.2. Una vegada complerta la sanció de l’afiliat, es reincorpora al partit amb plens drets.
44.3. En cas de sanció d'expulsió, el sancionat pot sol·licitar el reingrés transcorreguts dos anys del
compliment efectiu de la sanció, únicament si així ho decideix l’ASS, per majoria absoluta, a petició
de la persona amb un escrit degudament motivat i raonat, transcorregut el temps de la sanció.
L’ASS pot demanar un informe de readmissió a la Comissió de Garanties abans de pronunciar-se
definitivament.
Article 45
Tramitació dels expedients disciplinaris, comunicació de les sancions i transparència del procés
45.1. Pot iniciar el procediment qualsevol afiliat, la CG d’ofici o a instàncies d’algun òrgan del partit,
amb resolució adoptada per majoria absoluta, mitjançant escrit motivat, dirigit a l’ASS, en el qual
s'han de fer constar els fets denunciats, el dret estatutari presumptament vulnerat i proves o documents
que ho justifiquin.
45.2. Tota denúncia i inici d’expedient disciplinari s’ha de posar en coneixement de l’afiliat i el
secretari de l’Assemblea ho ha de comunicar a l’interessat amb l’ajuda dels mitjans del partit.
45.3. Admissió a tràmit i tramitació. L’ASS, una vegada rebut l'escrit de denúncia que insta a
l'obertura d’un procediment sancionador, n'ha d'estudiar l'admissió a tràmit i comprovar si els fets
que s'exposen s'ajusten al fi del procediment i que l'afiliat no hagi causat baixa en el partit.
Per dur a terme aquesta tasca, l’ASS pot nomenar un grup de treball que ha de proposar a l’ASS
l’admissió o no a tràmit. Aquest grup es pot assessorar, si es considera oportú, per professionals
externs qualificats en aquestes matèries.
45.4. Abans que hagin transcorregut 3 mesos des de la recepció de la notificació de l’inici de
l’expedient, l’ASS ha de pronunciar-se sobre l'admissió o no a tràmit. L’ASS, per majoria simple, ha
de determinar si l’admet a tràmit o no.
Si no s’admet a tràmit, el procediment queda arxivat.
Si s’admet a tràmit, l’ASS n'ha de derivar la instrucció a la Comissió de Garanties.
45.5. La Comissió de Garanties, que també pot assessorar-se externament per professionals qualificats
en aquestes matèries, té un període de 4 mesos per dur a terme la instrucció i emetre un pronunciament
i una proposta de sanció, si escau, per part de l’ASS.
45.6. L’ASS, per majoria absoluta, té 3 mesos més per dictar resolució.
45.7. La resolució pot ser recorreguda davant la Comissió de Garanties en el termini de 15 dies hàbils.
Per a això hom pot presentar escrit davant la Comissió de Garanties al·legant el que al seu dret
convengui. Durant la tramitació del recurs, la sanció restarà sense efecte.
Cal procedir d’acord amb l’article 43.2. d’aquests estatuts. La CG té 2 mesos per pronunciar-se sobre
el recurs, i l’ASS, 3 mesos per pronunciar-s'hi definitivament.
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45.8. En benefici de la transparència del procés sancionador, qualsevol dels membres dels òrgans
competents no poden resoldre sobre expedients disciplinaris que els afectin o en els quals participin,
de manera que s'han d'inhibir automàticament i forçosament tant de les deliberacions com de l'emissió
d'un vot respecte de la resolució d'aquest expedient disciplinari.
45.9. Per tal de preservar el dret de tot afiliat, o adherit si s'escau, a un procés disciplinari net i just,
queda prohibit prendre mesures cautelars prèvies a la tramitació del corresponent expedient
disciplinari, excepte en el cas que les conductes denunciades puguin ser aprofitades per tercers per
fer recaure sobre el partit les responsabilitats legals.
Article 46
Concurrència de procediment judicial
46.1. Quan hi hagi obertes actuacions judicials en relació amb els fets que van motivar l'obertura d'un
expedient disciplinari, l’ASS pot acordar la suspensió de l'expedient fins que finalitzi la causa judicial
oberta.
El període de suspensió no computa a l'efecte de prescripció, ni caducitat de les faltes, ni de
l'expedient, i es pot a més mantenir la mesura cautelar de suspensió de militància mentre duri la
tramitació del procediment judicial.
46.2. Quan, com a conseqüència d'un procés judicial motivat per accions sancionables segons el
present reglament, el procés acabi amb sentència absolutòria o una altra resolució que hi posi fi,
provisional o definitivament, sense declaració de responsabilitat i sempre que la sentència no estigui
fonamentada en la inexistència del fet, pot iniciar-se, continuar o reprendre's el corresponent
procediment disciplinari en els termes previstos en els presents estatuts i els seus reglaments de
desenvolupament.
46.3. En el cas que es produesqui la imputació formal de qualsevol afiliat, mitjançant resolució
motivada per qualsevol òrgan judicial com a possible responsable d'un delicte dolós castigat amb
penes greus o que pugui portar aparellada la pena d'inhabilitació o suspensió d'ocupació o càrrec
públic, s'ha d'acordar l'obertura del corresponent expedient disciplinari i la mesura cautelar de
suspensió de militància i de l'exercici de qualsevol càrrec intern o públic en nom del partit. En aquest
cas la mesura subsistirà en tant que no recaigui resolució judicial ferma que posi fi al procediment

TÍTOL XI
LA REFORMA DELS ESTATUTS I LA DISSOLUCIÓ DEL PARTIT
Article 47
Reforma dels Estatuts
47.1. Els Estatuts només poden ser modificats per l’Assemblea General a iniciativa de:
a)
b)
c)
d)

L’AG
El Consell Executiu
L’ASSEMBLEA
L’AMC, quan la seva proposta representi una quarta part dels afiliats del PSM Més per
Menorca i hagin estat recollides en un període inferior als 6 mesos des de l’anunci.
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e) Una quarta part dels afiliats del PSM Més per Menorca. Les signatures han de ser recollides
en un període de 6 mesos des de l’anunci.
47.2. La proposta concreta de modificació ha de ser coneguda pels afiliats del PSM Més per Menorca
almenys 30 dies abans de la realització de l’Assemblea General.
47.3. L’acord de modificació dels Estatuts requereix majoria absoluta (meitat més un) dels membres
assistents a l’AG.
Article 48
Fusió del partit
48.1. El partit pot fusionar-se per acord de l’Assemblea General, adoptat per una majoria de 2/3,
convocada de manera extraordinària i amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
48.2. En aquest acord cal determinar la destinació que hom haurà de donar al patrimoni que pogués
existir, prioritzant la cessió al nou partit.
Article 49
Dissolució del partit
49.1. El partit pot extingir-se per acord de l’Assemblea General, adoptat per una majoria de 2/3,
convocada de manera extraordinària i amb aquest únic punt a l’ordre del dia.
49.2. En aquest acord cal determinar la destinació que hom ha de donar al patrimoni que pogués
existir, prioritzant les organitzacions dedicades a activitats d’interès social, cultural i mediambiental.
Disposició transitòria primera
Mentre l’ASS no aprovi els reglaments a què es refereixen aquests estatuts, la normativa de referència
són aquests estatuts i la llei vigent que pugui afectar els partits polítics.
Disposició transitòria segona
Els afiliats del PSM-EN queden inscrits automàticament com a afiliats, amb la mateixa numeració i
mantenint la data d’alta, i tots els tràmits necessaris van a càrrec del partit. Cal informar les persones
simpatitzants del PSM-EN dels canvis produïts i demanar-los si volen passar a considerar-se adherits;
tots els tràmits necessaris han d'anar a càrrec del partit.
Disposició transitòria tercera
Els Joves Més per Menorca són una organització política juvenil amb personalitat jurídica pròpia,
amb els quals compartim els principis bàsics i les finalitats, i que funciona en total independència del
PSM Més per Menorca.
Les relacions entre el PSM Més per Menorca i els Joves Més per Menorca s’estableixen a partir d’un
protocol de relacions, que és proposat per una comissió mixta i paritària de les dues organitzacions i
ratificat pels òrgans corresponents de cada organització. Entre d’altres qüestions, poden marcar la
participació dels membres dels Joves Més per Menorca en els òrgans del PSM Més per Menorca.
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El protocol entre el PSM Més per Menorca i els Joves Més per Menorca es manté en vigor mentre no
sigui denunciat per alguna de les parts d’acord amb el mateix protocol.
Mentre no s’estableixi el nou protocol entre ambdues organitzacions, les persones dels Joves Més per
Menorca que ho desitgin i ho manifestin poden participar en totes les assembles del PSM Més per
Menorca amb la mateixa condició que un afiliat. Les persones dels Joves Més per Menorca que ho
vulguin i ho sol·licitin poden donar-se d’alta com a afiliats del PSM Més per Menorca i acollir-se, si
ho desitgen, a l’exempció del pagament de la quota del PSM Més per Menorca durant el període que
formin part dels Joves Més per Menorca.
Disposició transitòria quarta
Les limitacions temporals dels mandats i dels càrrecs que queden recollides en aquests estatuts
començaran a comptar, en qualsevol cas, a partir de quan s'aprovin.
Disposició addicional
Atès el canvi d’estructura produït, pel fet que no s’ha modificat la inscripció del partit al registre de
partits ni s’ha canviat el subjecte i per donar una certa coherència organitzativa i visual, a partir de
la XXXII ASSEMBLEA GENERAL DEL PSM-EN es continuarà la numeració correlativa als
efectes formals i jurídics.
Disposició final
Entrada en vigor
La modificació dels Estatuts entra en vigor en el mateix moment de l’aprovació d’aquesta ponència
en el Ple de l’Assemblea General. Correspon a la Presidència de la Mesa de l’Assemblea vetlar per
la coherència del text complet dels Estatuts amb el debat i votacions a l’Assemblea.
Aquests estatuts s’han de distribuir a totes les persones vinculades actualment amb el PSM Més per
Menorca en els 30 dies següents del seu registre oficial.
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