
ESTATUTS D'ALTERNATIVA PER 
POLLENÇA 

 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI.  
 
Article 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 
constituïx el partit polític denominat Alternativa per Pollença., les 
sigles de la qual són (A).  
i sent el símbol del partit;  

 
 
 
Article 2: Alternativa per Pollença, és un partit polític l'àmbit 
d'actuació del qual és el municipi de Pollença, sense perdre de vista 
que des d'una posició municipal es pot incidir en decisions fora del 
municipi que ens afectin. El nostre objectiu és contribuir 
democràticament a la determinació de la política local i a la formació 
de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva 
participació en les institucions representatives de caràcter polític 
mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents 
eleccions, amb subjecció als següents fins específics: ajudar als 
ciutadans del municipi de Pollença a aconseguir el benestar basat en 
el respecte mutu, la justícia social, el respecte al medi ambient, el 
laïcisme, el republicanisme, la transparència, la participació 
democràtica i els objectius que democràticament es fixin per a 
aconseguir la millora contínua de la societat del municipi pollencí. 
Alternativa per Pollença es defineix com un partit progressista, 
ecologista, feminista, pacifista, republicà, laïcista i assembleari.  
 
 
Article3: El domicili social radica al carrer Gavina, 31 de Port Pollença, 
Mallorca, (Balears) codi postal 07470. El domicili podrà ser modificat 
per acord de majoria simple de l'Assemblea.  
 
 
 



CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES.  
 
Article 4: Afiliats. Podran ser afiliats d'Alternativa per Pollença les 
persones físiques, majors d'edat, i que no tinguin limitada ni 
restringida la seva capacitat d'obrar, així com els ciutadans 
estrangers quan la normativa vigent ho permeti. Els afiliats a 
Alternativa per Pollença podran pertànyer a altres partits d'àmbit 
autonòmic i estatal o a associacions sempre que no tinguin fins 
contràries als d'Alternativa per Pollença.  
 
 
Article 5: Admissió.  
La qualitat de membre del partit s'adquireix a sol·licitud de 
l'interessat per acord de majoria simple de l'Assemblea. Existirà en el 
partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes i 
baixes definitives.  
 
 
Article 6: Drets dels afiliats.  
1.- A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i  
representació, a exercir el dret de vot i veu, així com assistir a 
l'Assemblea general, d'acord amb els estatuts.  
 
2.- A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.  
 
3.- A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i 
d'Administració  o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, 
sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.  
 
4.- A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimin contraris 
a la Llei o als estatuts.  
 
5.- Beneficiar-se de la solidaritat de l'organització en el cas de ser 
objecte de persecució per defensar amb les seves activitats els ideals 
del partit.  
 
6.- Gaudir de tot tipus de serveis i infraestructures de les quals 
disposi el partit.  
 
7.- Posseir el carnet d'Alternativa per Pollença.  
 
 
Article 7: Obligacions dels afiliats.  
1.- Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució 
de les mateixes  
 
2.- Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis.  
 



3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans 
directius del partit.  
 
4.- Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement als 
estatuts, puguin correspondre a cadascun.  
 
5.- Assistir a les reunions que sigui convocat, participar en les 
activitats generals del partit.  
 
6.- Representar al partit en totes aquelles funcions o càrrecs per als 
quals Alternativa per Pollença els designi.  
 
7- No participar d'altres candidatures de caràcter estrictament 
municipal.  
 
 
Article 8: La condició d'afiliat d'Alternativa per Pollença es perdrà 
per:  

- Renúncia voluntària.  
- Expulsió.  

 
 
Article 9: Es consideren faltes lleus.  

- Adoptar públicament actituds contràries a la postura del partit.  
- La falta d'atenció de les obligacions assumides dintre de 

l'estructura del partit.  
 
Es consideren faltes greus.  

- La reiteració de tres faltes lleus.  
- L'actuació en contra dels acords adoptats o del programa 
- Les declaracions públiques que puguin deteriorar la imatge del 

partit.  
- La falta de pagament sense causa justificada de deu quotes 

mensuals.  
 

Es consideren faltes molt greus.  
- La reiteració de tres faltes greus.  
- Cometre actes notoris greus d'indisciplina.  

 
 
Article 10: Les sancions que podran ser imposades són les següents:  
 

- Amonestació en el cas de les faltes lleus.  
- Suspensió de militància per un període de 3 a 12 mesos en el 

cas de les faltes greus.  
- Expulsió en el cas de faltes molt greus.  

 
 



 
Article 11. Qualsevol afiliat podrà presentar denúncies per escrit i 
signades a l'Assemblea en contra del la actuació de qualsevol altre 
afiliat que amb la seva conducta pública o privada menyscabi o 
atempti contra els principis del partit. Aquestes denúncies aniran 
sempre acompanyades de l'exposició de motius que els justifiquin, 
igualment es podrà proposar una sanció.  
 
L'Assemblea decidirà per majoria simple la obertura de procediment 
informatiu i el denunciat tindrà dret a al·legar. Finalment l'Assemblea 
per majoria simple decidirà la seva proposta de resolució per escrit.  
 
 
 
 
CAPITULO TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I  
 
ADMINISTRACIÓ.  
 
Article 12: Òrgans del partit.  
L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis 
democràtics. Són òrgans del partit els següents:  
 

- L'Assemblea General  
- Comissions  

 
 
Article 13: L'Assemblea General  
L'Assemblea General està constituïda pel conjunt dels afiliats 
d'Alternativa per Pollença.  
 

- És l'òrgan de deliberació, interpretació de les línies d'actuació 
política i de control de l'acció política dels càrrecs públics del 
partit.  

- Totes les accions d'Alternativa per Pollença ha de contar amb el 
suport de l'Assemblea.  

- L'Assemblea s'ha de reunir com a mínim una vegada cada dos 
mesos.  

- El secretari realitzarà l'ordre del dia i convocarà les assemblees 
de forma ordinària o extraordinària a petició d'un mínim de dos 
membres de l'Assemblea. La convocatòria i ordre del dia 
s'enviarà als afiliats en un termini no inferior a dos dies.  

- Les decisions es prenen per consens. Si no és possible o si 
l'Assemblea ho creu convenient es procedirà a la votació per 
majoria simple i a mà alçada sempre que no sigui una votació 
regulada en aquests estatuts.  

 
 



Article 14: Comissions.  
L'Assemblea determinarà el nombre, el nom i les funcions de les 
diferents Comissions que, amb caràcter permanent o temporal, es 
constituiran per a estudiar, informar i proposar sobre les diferents 
qüestions que el partit estigui treballant, ja siguin de suport al Grup 
Municipal o per accions pròpies del partit.  
 
- Les Comissions estaran presidides pel coordinador o la persona que 
delegui, preferentment el regidor de l'àrea municipal corresponent. 
Estarà integrada pels membres del partit que voluntàriament vulguin 
integrar-se i que triaran qui exercirà de Secretari per a redactar les 
actes de les sessions, l'ordre del dia i convocar les reunions.  
 
- Les reunions de les Comissions seran, com a mínim, trimestrals. En 
cada sessió el representant del Grup Municipal informarà de la gestió 
municipal de l'àrea i de les qüestions i problemes que estiguin 
plantejats. La Comissió debatrà les qüestions i elaborarà propostes 
que elevarà a l'Assemblea.  
 
- Les decisions es prenen per consens. Si no és possible o si la 
Comissió ho creu convenient es procedirà a la votació per majoria 
simple i a mà alçada.  
 
- Els membres de les Comissions seran convocats pels mitjans que 
prèviament s'acordin dintre de cada comissió i rebran l'ordre del dia 
de les reunions que hagin de celebrar-se. Si el President ho estima 
convenient, també rebran la documentació pertinent per a poder-se 
formar una opinió sobre les qüestions que s’hagin de debatre.  
 
Tindran dret a incloure en l'ordre del dia, previ avís al Secretari de la 
Comissió, el punt o els punts que s'estimin convenients.  
 
 
Article 15 Càrrecs interns.  
 

- Seran triats per l'Assemblea almenys una vegada cada 
legislatura, mitjançant sufragi lliure i secret  

- Seran creats els càrrecs que l'Assemblea estimi oportuns per al 
bon funcionament del partit.  

- Haurà almenys un coordinador, un secretari i un tresorer.  
 
A. - El coordinador ostentarà la representació legal del partit i serà el 
seu portaveu, serà el coordinador de la política municipal i dels 
càrrecs que, en funció de la representativitat municipal, ostentin els 
membres del partit. Serà triat per l'Assemblea. Elaborarà un informe 
anual sobre la seva gestió que presentarà i sotmetrà a l'Assemblea.  
 



B.- El secretari realitzarà l'ordre del dia i convocarà les assemblees i 
dirigirà i supervisarà les tasques del Tresorer. Serà el responsable de 
la gestió documental del partit, que comprendrà el fitxer de registres 
d'afiliats, els Llibres d'Actes, el de Comptabilitat, el de Tresoreria, el 
dels Inventaris i el dels Balanços, la gestió dels quals podrà delegar 
en el Tresorer. Elaborarà un informe anual sobre la seva gestió que 
presentarà i sotmetrà a l'Assemblea.  
 
 
C. El Tresorer serà l'encarregat de l'execució del pressupost aprovat 
per l'Assemblea; del registre de les quotes dels afiliats i de les 
donacions i llegats que es facin al partit. Comptabilitzarà els ingressos 
i les despeses i l'inventari de béns del partit. I exercirà totes aquelles 
tasques o funcions que els òrgans del partit o els Estatuts li puguin 
assignar.  
 
 
Article 16 Càrrecs públics.  
 

- Tots els afiliats poden formar part de la llista electoral.  
- La llista electoral d'Alternativa per Pollença és escollida per 

l'Assemblea per consens, en cas contrari es faria en vot secret 
per majoria simple. La votació es realitzarà posició per posició.  

- Una mateixa persona d'Alternativa per Pollença no podrà 
ocupar un càrrec electe durant més de dues legislatures 
consecutives.  

- Els càrrecs públics tenen l'obligació d'informar periòdicament a 
l'Assemblea de la seva activitat i de les seves propostes d'acció 
política.  

- Qualsevol acció política no quotidiana que vulgui emprendre un 
càrrec públic ha de ser aprovada per l'Assemblea.  

 
 
 
CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.  
 
Article 17: Per al seu funcionament Alternativa per Pollença basarà 
els seus ingressos econòmics en:  
 
a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.  
 
b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els 
rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els 
beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que 
puguin obtenir-se dels serveis que puguin prestar en relació amb els 
seus fins específics.  
 



c) Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i 
condicions previstos en la Llei 8/2007  
 
d) Els fons procedents dels prestem o crèdits que concertin.  
 
i) Les herències o llegats que reben.  
 
 
Article 18: El partit no disposa de patrimoni fundacional.  
 
 
Article 19: Les quotes seran fixades per l'Assemblea. Els afiliats amb 
ingressos inferiors al sou mínim interprofessional, abonaran una 
quantitat mínima fixada per l'Assemblea.  
 
 
Article 20: Serà responsabilitat del tresorer canalitzar tots els 
recursos del partit i controlar el moviment dels mateixos, així com 
presentar anualment els pressupostos, portar a terme la comptabilitat 
i informar regularment a l'Assemblea.  
 
 
Article 21: El partit durà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, 
de Comptabilitat, de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut 
dels quals es fixarà reglamentàriament i que permetin en tot moment 
conèixer la seva situació financera.  
 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT.  
 
Article22: Dissolució.  
El partit es dissoldrà o extingirà per decisió dels seus afiliats en 
l'Assemblea, per majoria simple.  
 
En cas de dissolució el patrimoni econòmic es destinarà a entitats no 
lucratives de caràcter benèfic o cultural, amb preferència per a les 
radicades a Pollença.  
 
 
 
CAPITULO SISÈ  
 
Article 23. Reforma dels estatuts. 
La modificació dels presents estatuts serà de competència de 
l'Assemblea per majoria simple.  
 
 



 
Disposició final.  
 
Tot el que no quedi regulat en aquests estatuts i que tingui a veure 
amb Alternativa per Pollença se sotmet a la decisió de l Assemblea 
i a la utilització del sentit comú. 


