ESTATUTS
INICIATIVA VERDS.
TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Iniciativa Verds es constitueix amb personalitat jurídica
pròpia com a partit polític democràtic, ecologista, socialista,
feminista, municipalista, federalista i d'esquerra transformadora,
pacifista, laica i republicana, i té com a objectius treballar amb altres
partits i organitzacions ecologistes i d’esquerres per a la
transformació progressista de la societat, la radicalitat democràtica,
la superació del capitalisme i la contribució a la construcció d'un
model alternatiu global sobre la base d’una cultura alternativa,
solidària, igualitària, ecologista, intercultural, pacifista i al servei de
les persones, a l’empar de la Constitució de 1978 i de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, així com de la resta de disposicions
legals d’obligada observança pels partits polítics.
Iniciativa Verds és una força ecosocialista sobirana i plural que pretén
la construcció d’una majoria nacional, social i política d’esquerres a
les Illes Balears.
Art. 2.- Es modifica el nom d’Els Verds de Mallorca, pel d’Iniciativa
Verds.
Art. 3.- L’àmbit d’actuació d’Iniciativa Verds és la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i es constitueix per temps indefinit.
Complementàriament, tendeix a la construcció i consolidació d’una
estructura estable de partits ecologistes, d'esquerra transformadora i
pacifistes de les Illes Balears.
Art. 4.- L’anagrama d’Iniciativa Verds, esta format entre altres
elements per la “flor de gira-sol”, conjuga els colors verds i vermell en
el seu disseny.
Art. 5.- Iniciativa Verds podrà federar-se o confederar-se amb altres
organitzacions polítiques amb l’objecte d’assolir els seus objectius,
tant a nivell de l’Estat espanyol com europeu. Igualment podrà
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participar a coalicions preelectorals, en qualsevol àmbit, per assolirlos.
Iniciativa Verds es regirà pels presents estatuts. En cas de coalicions
o acords polítics amb altres formacions polítiques, aquests estatuts,
seguiran prevalent per damunt qualsevol altre i no es podran
contradir.
Art. 6.- Els eixos polítics que donen fonament a Iniciativa
Verds són:
1) El reequilibri de les relacions entre la Humanitat i la resta de la
Natura per tal de preservar el futur del Planeta.
2) La consecució de marges cada vegada més justos i equitatius
de benestar social.
3) Avançar cap a un nou model de relacions laborals que asseguri
les condicions de vida del conjunt de treballadors i treballadores
per aconseguir un Estat de Benestar inclusiu i cohesionat”.
4) Desenvolupar polítiques per aconseguir una major igualtat i
justícia social, per transformar les relacions socials existents i
per avançar cap al socialisme.
5) La promoció de la igualtat entre els gèneres masculí i femení i
del dret a la diferència i autonomia de cada un d’ells.
6) La fraternitat i solidaritat amb els pobles del món.
7) La protecció i promoció de la interculturalitat positiva,
especialment pel que fa a la defensa i reconeixement del valor
intrínsec de les cultures tradicionals i locals.
8) La defensa i el reconeixement de la cultura i la llengua
catalana.
9) El reconeixement del dret a la diversitat (cultural, afectiva i
sexual, generacional, de creença i pensament, entre d'altres) i
el combat de totes les formes de discriminació, exclusió i
desigualtat social.
10) L’exigència d’una democràcia real on la ciutadania controli els
poders públics i no al revés, del dret al ple autogovern de les
Illes Balears.
11)
L’exercici, promoció i defensa de la no violència.
12) Una democràcia participativa el més descentralitzada possible
que permeti al mateix temps la cooperació a nivell global a fi de
contribuir a la transformació ecològica i democràtica de la
societat.
13) La transformació de la societat, la radicalitat democràtica i la
contribució a la construcció de l’ecologisme polític d’esquerres i
un model alternatiu global, capaç d’esdevenir una alternativa a
l’actual horitzó capitalista,
des de la base d’una cultura
alternativa, solidària, igualitària, ecologista, intercultural,
pacifista i al servei de les persones.
Iniciativa Verds es constitueix, doncs, en una plataforma d’intervenció
política permanent orientada a participar en la societat i en les
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institucions polítiques públiques representatives. Per això podran
presentar programes i candidatures o recolzar-les en les eleccions
que considerin convenients així com desenvolupar campanyes i
actuacions a nivell ciutadà congruents amb els seus objectius i
principis.
Article 7.- Organització interna.
A la presa de decisions es cercarà sempre com a forma de
funcionament el consens. En cas d’impossibilitat de consens, els
acords es prendran per majoria simple.
L’organització i el funcionament intern del partit s‘inspiraran en els
següents principis:
a) Democràcia participativa interna.
b) Respecte a la llibertat de consciència, el llibre pensament i la
llibertat d’expressió i de discussió entre els seus membres.
Art. 8.- El domicili social d’ Iniciativa Verds es fixa en el carrer
Conquistador 2 Principal, 07001 de Palma. Aquest domicili social
podrà ser modificat mitjançant acord del Consell Polític.

TÍTOL I. DE LES PERSONES ASSOCIADES.
CAPÍTOL 1.- DE L’ADMISSIÓ.
Art. 9.- Podrà afiliar-se a Iniciativa Verds qualsevol persona major de
18 anys, que accepti les seves tesis polítiques, bases programàtiques
i els estatuts.
Qualsevol persona podrà accedir a la condició d’afiliat d’Iniciativa
Verds mitjançant el mateix procediment d’admissió aquí prescrit . Els
seus drets i deures són regulats en el Capítol 2 d’aquests Estatuts.
Art. 10.- La sol·licitud d’admissió haurà de presentar-se davant
l’Assemblea Local corresponent, o bé davant l’Executiva d’Iniciativa
Verds. En ambdós casos, l’admissió serà efectiva en cas que no sigui
denegada per l’Executiva en el termini de 2 mesos.
Aquesta es farà efectiva quan la persona sol·licitant subscrigui amb la
seva signatura l’acceptació dels presents Estatuts en el Registre
d’afiliats i formalitzi un compromís econòmic concret de caràcter
periòdic de recolzament a Iniciativa Verds.
La persona sol·licitant tendrà dret en el termini de 10 dies des de la
notificació per correu certificat a recórrer, la decisió de l’Executiva,
davant la Comissió d’Arbitratge.
CAPÍTOL 2.- DE DRETS I DEURES.
Art. 11.- Són drets de les afiliades i afiliats:
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a) Presentar iniciatives i propostes per a la millor consecució dels
objectius de l’organització així com dedicar part del seu temps
personal a Iniciativa Verds.
b) Participar amb veu i vot en els Congressos i Assemblees i en
l’elecció de candidatures per a les llistes electorals.
c) Expressar amb llibertat el seu desacord amb les decisions
preses pels diferents òrgans del partit, sempre des del respecte
a les persones que els formen.
d) Ser electora o elector i elegible per a qualsevol òrgan de
l’organització i formar-hi part amb veu i vot
e) Rebre oportunament els documents de treball a debatre en els
Congressos i Assemblees, així com els corresponents als de
l’Assemblea local i l’Executiva.
f) Presentar la seva pròpia candidatura per integrar les llistes
electorals d’Iniciativa Verds o d’aquelles recolzades per aquesta
organització.
g) Formar part de corrents d’opinió.
h) Promoure i proposar als òrgans de govern la realització
d’activitats destinades a la consecució dels objectius d’Iniciativa
Verds, i participar de forma activa en la seva organització.
Art. 12.- Són deures de les afiliades i afiliats:
a) Acceptar, o en tot cas, respectar públicament, els principis
polítics d’Iniciativa Verds, així com també els programes i les
persones que els representen.
b) Respectar els presents Estatuts i els acords legalment adoptats
pels distints òrgans del partit sempre que no vagin en contra
dels eixos polítics recollits a l’Article 6 d’aquests Estatuts.
c) Contribuir econòmicament i de forma periòdica al sosteniment
de l’organització, en forma de quota, d’acord amb les fórmules
que els òrgans competents estableixin. Aquesta contribució
podrà ser substituïda per la realització de tasques de militància
en casos excepcionals i d’acord amb els òrgans competents.
d) Practicar el respecte i protecció per les minories dins
l’organització.
e) Practicar el principi de resolució pacífica dels conflictes.
Article 13.- Règim disciplinari.
L’afiliada o afiliat que incompleixi els seus deures o que amb la seva
conducta pública o privada vagi en contra dels principis del partit serà
objecte d’un expedient disciplinari.
Segons la seva gravetat les infraccions seran considerades:
•

Lleus: incomplir els deures dels afiliats i afiliades recollits a
l’article 12 dels estatuts.
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•
•

Greus: reiterar en les conductes de l’apartat anterior sempre
que hi hagi hagut advertiment per part de l’òrgan de govern.
Molt greus: subscriure una moció de censura contra els
càrrecs electes d’Iniciativa Verds o avalar o realitzar
comportaments racistes, xenòfobs, de violència de gènere,
homòfobs i d’altres comportaments violents, insultants o
vexatoris contra les persones.

L’expedient disciplinari s’iniciarà per acord de l’Executiva i haurà de
qualificar la infracció comesa i la seva motivació. L’acord d’inici i el
nomenament de l’instructor es posarà en coneixement de l’afiliada o
afiliat interessat, el qual disposarà d’un termini no superior als 30 dies
naturals per exposar els seus arguments de defensa i, en el seu cas,
aportar les proves que consideri adients.
La resolució de l’expedient disciplinari, amb l’informe previ de
l’Instructor, serà per acord de l’Executiva en cas de faltes lleus i del
Consell Polític en cas de faltes greus o molt greus. La resolució podrà
ser objecte de recurs davant l’Òrgan superior en un termini no
superior a 30 dies naturals comptadors des de la notificació de la
mateixa a la persona afiliada.
La resolució del recurs no podrà ser objecte de més recursos i posarà
fi al procediment disciplinari.
Art. 14.- Es perdrà la condició d'afiliada/afiliat:
a) Per renúncia voluntària, notificada per escrit, davant
l’Assemblea local o l’Executiva.
b) Per expulsió, en el supòsit de sancions per infraccions greus o
molt greus, d’acord amb el procediment de l’article 13.
TÍTOL
II.
DE
SIMPATITZANT.

L’ESTATUT

DE

COL·LABORADOR/A

O

Art. 15.- Iniciativa Verds admet la col·laboració de persones que
acceptin expressament els principis de l’ideari de l'organització així
com les bases organitzatives recollides en aquests Estatuts.
L’admissió haurà de sol·licitar-se davant l’Assemblea local
corresponent o bé davant l’Executiva i haurà de comptar amb una
majoria de 2/3 dels vots favorables d’entre les persones amb dret a
vot en el primer Consell Polític que es celebri.
Art. 16.- Les persones col·laboradores:
1. Drets:
a) Participar en grups o àrees de treball de l’organització i en les
campanyes ciutadanes impulsades per Iniciativa Verds, amb la
possibilitat d’actuar, fins i tot, com a portaveus de les mateixes
si així es decideix pels òrgans competents.
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b) Rebre informació sobre activitats i campanyes.
c) Ser convocades i participar en les reunions de la seva
Assemblea local, de l’Executiva i de les Assemblees amb veu i
sense vot.
d) Ser convocades i participar en el Congrés amb veu i sense vot.
e) Formar part, com a independents, de les llistes electorals, tant
a nivell local com insular i autonòmic.
2. No podran ser elegibles com a membres de l’Executiva ni dels
òrgans directius de les Assemblees Locals.
3.Tendran els mateixos deures que les persones afiliades que
estableix l’article 12 d’aquests Estatuts, excepte el recollit al punt c).
4. En cas de conflicte greu, l’Executiva podrà decidir per majoria
simple de les persones amb dret a vot, la seva exclusió. La resolució
d’exclusió haurà de ser ratificada per idèntica majoria al primer
Consell Polític que es celebri, prèvia notificació i audiència de la
persona afectada.
TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I GESTIÓ.
Art. 17.- Els afiliats i afiliades a Iniciativa Verds es podran organitzar
en agrupacions territorials, grups sectorials o centres d’interès,
segons siguin les seves inquietuds o preferències. Cada un de les
afiliades i afiliats podrà participar en més d’un grup si així ho
considera oportú.
Iniciativa Verds es dota dels següents òrgans:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Congrés.
Assemblea.
Consell Polític.
Executiva.
Secretariat.
Assemblea local.
Comissió d’Arbitratge.
Coordinador i Vicecoordinador.

CAPÍTOL 1. CONGRÉS.
Art. 18.1. El Congrés d’Iniciativa Verds representa el conjunt de persones
afiliades, amb veu i vot, i col·laboradores, amb veu i sense vot. La
participació en el Congrés serà directa i es regirà per un reglament
proposat pel Consell Polític. El Congrés és l’òrgan suprem de
l’organització.
2. El Congrés té les següents competències:
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a) Fixar els principis polítics, els programes i prioritats de feina
bàsiques i els plans d’actuació del conjunt de l’organització.
b) Elegir i nomenar El Coordinador/a, el Vicecoordinador/a, els
membres de l’Executiva i els seus suplents i els membres de la
Comissió d’Arbitratge i els seus suplents.
c) Elegir i nomenar un nombre de persones afiliades com a membres
nats del Consell Polític.
d) Fer balanç de gestió dels càrrecs públics i del seu programa bàsic
de feina.
e) Decidir sobre coalicions o agrupacions electorals.
f) Modificar els Estatuts.
g) Acordar la dissolució o la fusió de l’organització, d’acord amb el
Títol VII, article 37, d’aquests estatuts.
3. El Congrés es celebrarà ordinàriament cada dos anys per acord de
l’Executiva. L’ordre del dia serà notificat, juntament amb la
convocatòria, a totes les persones afiliades, les col·laboradores i
simpatitzants que ho sol·licitin, al manco amb quinze dies d’antelació.
Tots els materials i propostes de discussió hauran d’estar a disposició
de tothom en el moment de la notificació.
Els Congressos s’organitzaran segons un reglament, elaborat per
l’Executiva i aprovat i/o modificat pel Consell Polític.
Es convocarà un Congrés Extraordinari quan ho sol·licitin un mínim
del 25% de les persones afiliades o 2/3 del Consell Polític.
CAPÍTOL 2. ASSEMBLEA.
Art. 19.1. L’Assemblea és el màxim òrgan de gestió entre Congressos i
representa el conjunt de persones afiliades, amb veu i vot, i
col·laboradores i simpatitzants, amb veu i sense vot. Es convocarà al
manco una vegada cada any. L’ordre del dia serà notificat, juntament
amb la convocatòria, a totes les persones afiliades i les
col·laboradores que ho sol·licitin, al manco amb deu dies d’antelació.
La participació serà presencial.
2. Les funcions bàsiques de l’Assemblea són:
a) La posada en comú de les iniciatives i activitats de l’organització.
b) Resoldre sobre les qüestions que plantegi la materialització dels
acords del darrer Congrés, sense que en cap cas això pugui suposar
una modificació que contradigui aquests acords congressuals.
c) Ratificar els acords de l'Executiva i del Consell Polític quan així ho
estableixin els Estatuts.
d) Ratificar els reglaments que desenvolupin els presents Estatuts a
proposta del Consell Polític.
e) Ratificar les llistes electorals a nivell insular i autonòmic, a
proposta del Consell Polític.
f) Decidir sobre la participació en coalicions electorals i governs a
proposta del Consell Polític.
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g) Ratificar les llistes electorals als municipis que no tenguin
Assemblea local pròpia, a proposta del Consell Polític.
h) Assabentar-se de la creació de noves assemblees locals.
i) Debatre i aprovar el programa electoral per concórrer a les
eleccions.
CAPÍTOL 3. CONSELL POLÍTIC.
Article 20.- El Consell Polític és el màxim òrgan de direcció
d’Iniciativa Verds. Estarà composat per un mínim de 20 persones
afiliades. El quòrum mínim necessari per a la seva constitució i per a
la validesa dels seus acords és d’un terç dels seus membres.
El Consell polític estarà composat per: El Coordinador/a, el
Vicecoordinador/a, l’Executiva, els càrrecs electes (Consellers de
govern, diputats, consellers del consell de Mallorca) i els membres
elegits directament en el darrer Congrés i, com a mínim, un
representant elegit per la majoria de cada assemblea local o grup
sectorial. Tots els membres del Consell Polític han de ser afiliats
d’Iniciativa Verds.
El Consell Polític determinarà el nombre d’afiliats i la proporció que
correspondrà elegir per cadascuna de les Assemblees o grups
sectorials.
S’establiran mecanismes que garanteixin la igualtat de sexes en el
consell.
El Consell Polític es reunirà de forma ordinària cada tres mesos i de
manera extraordinària a petició del 33% dels seus membres o a
proposta de l’executiva.
El consell assumirà les següents funcions:
a) Elaborar els criteris polítics.
b) Proposar a l’Assemblea: els reglaments que desenvolupin els
presents Estatus, les llistes electorals a nivell insular i
autonòmic, les llistes electorals als municipis que no tenguin
Assemblea local pròpia.
c) Dirigir l’estratègia parlamentària i institucional.
d) Elegir i designar els càrrecs públics executius.
e) Decidir quines són les secretaries necessàries en cada moment i
elegir entre els
seus membres les persones que les han
d’ocupar.
f) Promoure campanyes de conscienciació sobre temes d’abast
social.
g) Promoure les relacions amb els moviments socials alternatius
h) Definir l’estratègia per traslladar les propostes i posicionaments
d’Iniciativa Verds al conjunt de la ciutadania.
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i) Organitzar fòrums de debat, trobades sectorials i jornades sobre
temes d’actualitat o de posicionament polític.
j) Acordar i gestionar la comptabilitat i el pressupost.
k) Organitzar el Congrés, l’assemblea i les convencions
programàtiques.
l) Aprovar el pla de formació.
CAPÍTOL 4. L'EXECUTIVA.
Art. 21.1. L'Executiva és l’òrgan ordinari de gestió permanent d’Iniciativa
Verds durant els intervals de les reunions del Consell Polític. Està
formada per un mínim de deu persones. Necessàriament hi haurà
d’haver una representació mínima del 40% per a cada un dels
gèneres.
L’Executiva es reunirà en sessió de periodicitat mínima mensual i de
forma extraordinària a instància del Coordinador/a o d’un terç del
seus membres permetent el seguiment i l’execució de les tasques
acordades al Consell Polític. El Coordinador/a i el Vicecoordinador/a
participaran de les reunions de l’Executiva d’acord en l’article 28,
el/la Coordinador/a presidirà les reunions.
El quòrum mínim necessari per a la seva constitució i per a la validesa
dels seus acords és d’un terç dels seus membres.
2. Cada membre podrà ser expressament responsable d’una àrea de
feina, encara que la responsabilitat general de l’Executiva sigui
col·legiada.
3. El Congrés realitzarà l’elecció de l'Executiva, titulars i suplents,
sempre en votació secreta i podrà ser feta amb els sistemes de llistes
obertes o tancades, segons s’acordi en el Reglament del Congrés. Els
seus membres hauran de ser afiliats.
El mandat de l'Executiva durarà fins a la celebració del següent
Congrés.
En cas de baixa d’algun dels seus membres, s’incorporaran les
persones elegides com a suplents pel Congrés. En cas d’exhaurir la
llista de suplents el Consell Polític, anomenarà els nous membres de
manera provisional fins a la propera Assemblea, que els ratificarà de
manera definitiva. En tot cas s’haurà de mantenir la proporció mínima
entre gèneres.
4. L’executiva anomenarà un secretari que convocarà les reunions i
aixecarà acta de les mateixes.
Art. 22.- Són funcions de l'Executiva:
a) Fer viables els acords dels Congressos i l’Assemblea.
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b) Prendre les decisions necessàries pel funcionament ordinari de
l’organització.
c) Coordinar la feina i les tasques de les diferents instàncies de
l’organització.
d) Representar Iniciativa Verds davant qualsevol altra instància.
e) Tenir sempre al dia el Llibre d’Afiliats i Afiliades, així com les
actes i els comptes generals de l’organització.
f) Administrar els recursos i els mitjans econòmics i patrimonials.
g) Coordinar i aprovar les propostes d’actuació dels seus.
h) Els/les membres de l’Executiva són els encarregats d’executar
les directrius, actuacions i funcionament del partit en les àrees
que li són assignades.
CAPÍTOL 5. SECRETARIAT.
Art. 23.- El Secretariat és un òrgan de gestió secundari que té com
a funció decidir sobre els temes de funcionament més quotidians i
que per la seva naturalesa no siguin de competència exclusiva de
l'Executiva.
Els
membres
del
Secretariat
seran
el
Coordinador/a,
Vicecoordinador/a i les persones elegides a tal efecte per l’executiva.
Donarà compte de les seves actuacions davant l'Executiva quan
aquesta li ho requereixi.
CAPÍTOL 6. LES ASSEMBLEES LOCALS I COMARCALS.
Art. 24.1.Les Assemblees Locals agrupen les persones afiliades
col·laboradores i simpatitzants que acreditin la seva residència.

i

2. Per a la creació d’una Assemblea local caldrà:
a) La proposta expressa de tres persones afiliades del municipi .
b) Haver estat reconeguda pel Consell Polític o, provisionalment,
per l'Executiva.
3. Les Assemblees Locals, com a instància bàsica de feina a nivell
territorial, tendran les següents competències mínimes:
a) Dotar-se d’una organització i una direcció pròpies.
b) Elaborar i aprovar un pla de feina d’àmbit municipal.
c) Elegir i nomenar els seus representants i suplents en el Consell
Polític. Aquest representants podran ser revocats en qualsevol
moment per l’Assemblea corresponent.
d) Elaborar i aprovar les llistes de candidats/es per a les eleccions
locals corresponents.
e) Obtenir i administrar recursos econòmics de l’organització, per
al seu funcionament, prèvia presentació i aprovació d’un
pressupost per part de l’Executiva.
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Art. 25.1. Les Assemblees Comarcals agrupen les persones afiliades i
col·laboradores que acreditin residència en cada comarca.
2. Per a la creació d’una Assemblea comarcal caldrà:
a)
La proposta expressa de nou persones afiliades de la
comarca .
b) Haver estat reconeguda per una Consell Polític o,
provisionalment, per l'Executiva.
3. Les Assemblees Comarcals, com a instància bàsica de feina a nivell
territorial, tendran les següents competències mínimes:
a) Dotar-se d’una organització i una direcció pròpies.
b) Elaborar i aprovar un pla de feina d’àmbit comarcal.
c) Obtenir i administrar recursos econòmics de l’organització, per
al seu funcionament, prèvia presentació i aprovació d’un
pressupost per part de l’Executiva.
CAPÍTOL 7. COMISSIÓ D’ARBITRATGE.
Art. 26.- La Comissió d’Arbitratge estarà constituïda per 3 persones
afiliades, que seran elegides pel Congrés. La seva constitució serà
obligatòria.
Per ser elegible no es podrà exercir cap càrrec públic, ni ser membre
de l'Executiva. El seu mandat serà de dos anys i es renovarà en cada
Congrés.
En cas de renúncia o baixa involuntària d’algun dels seus membres,
s’incorporaran les persones elegides com a suplents pel Congrés. En
cas d’exhaurir la llista de suplents el Consell Polític, anomenarà els
nous membres de manera provisional fins a la propera Assemblea,
que els ratificarà de manera definitiva. En tot cas s’haurà de mantenir
la proporció mínima entre gèneres.
Art. 27.- La Comissió d’Arbitratge té com a funció la resolució dels
conflictes interns que siguin sotmesos a la seva consideració per part
de l'Executiva, o de les Assemblees locals i la resolució dels recursos
interposats de conformitat amb el que estableix l’article 13 dels
presents Estatuts.
CAPÍTOL 8.

COORDINADOR/A i VICECOORDINADOR/A

Art. 28.- La figura del Coordinador o la Coordinadora és un òrgan
unipersonal de representació d’Iniciativa Verds.
El Coordinador o la Coordinadora exerceix la màxima representació
d’Iniciativa Verds i és representant legal d’acord amb la legislació
vigent .
A més de la representació, té com a funció principal i específica
coordinar la tasca de l’Executiva i presidir les seves reunions. També
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presidirà el Secretariat, Consell Polític, i l’Assemblea, assistit pel
secretari i otorgarà poder per la gestió econòmica, administrativa i
patrimonial.
Serà elegit pel Congrés en votació secreta i podran ser candidats i
candidates totes les persones afiliades amb més d’un any
d’antiguitat, presentant la seva candidatura individualment o bé
encapçalant una llista tancada de candidats a membres de
l’executiva, segons s’estipuli al Reglament específic de cada Congrés.
Art. 29.- El Vicecoordinador/a és un òrgan unipersonal de
representació d’Iniciativa Verds, formant part dels seus òrgans de
direcció.
El Vicecoordinador/a substituirà al Coordinador/a en les seves
funcions en els casos de vacant, absència o malaltia.
El Vicecoordinador/a complementarà les tasques i les funcions del
Coordinador/a.
El Vicecoordinador/a podrà actuar com a representant legal d’acord
amb la legislació vigent.
Serà elegit pel Congrés en votació secreta i podran ser candidats i
candidates totes les persones afiliades amb més d’un any
d’antiguitat, presentant la seva candidatura individualment o bé
encapçalant una llista tancada de candidats a membres de
l’executiva, segons s’estipuli al Reglament específic de cada Congrés.
TÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL.
El finançament d’Iniciativa Verds ha d’estar marcat pels principis de
suficiència, austeritat, transparència i solidaritat.
Art. 30.- Els recursos econòmics d’Iniciativa Verds provindran de:
a) les quotes de les persones afiliades establides pel Consell Polític
i pagades de forma individual.
b) Les aportacions dels seus càrrecs públics a compte dels seus
ingressos com a representants en les institucions ratificades
pel Consell Polític a proposta de l’Executiva.
c) Les donacions d’origen legal realitzades al seu favor.
d) Els ingressos provinents de les seves campanyes i activitats.
e) Els crèdits que concertin.
f) El rendiment del seu patrimoni.
Art. 31.- Iniciativa Verds podrà adquirir, administrar i alienar els béns
i drets que considerin necessaris per acomplir els seus fins.
L’adquisició de béns immobles haurà de comptar amb l’aprovació del
Consell Polític.
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Art. 32.- El partit portarà els llibres d’Actes, de Comptabilitat, de
Tresoreria i d’Inventaris i Balanços, el contingut del quals es fixarà
reglamentàriament i ha de permetre a tot moment conèixer la seva
situació financera.
La comptabilitat s’adequarà a allò legalment establert.
Art. 33.- A proposta de l’executiva s’anomenarà la persona
encarregada de canalitzar tots les recursos del partit i controlar els
moviments econòmics del mateix, així com dur la comptabilitat i
informar regularment als òrgans de la direcció del partit i al Congrés.
Aquesta persona també serà l’encarregada de presentar la
comptabilitat del partit per a la seva auditoria davant el Tribunal de
comptes, o Sindicatura de Comptes i els compromisos fiscals davant
l’administració pertinent.
L’Executiva elaborarà els pressuposts anuals i ho proposarà al Consell
polític per a la seva aprovació.
Art. 34.- La mediateca i la infraestructura informàtica existent,
degudament inventariada, forma part del patrimoni d’Iniciativa Verds,
així com també tots els béns mobles i immobles que puguin adquirirse en el futur.
TÍTOL V.

DEL RÈGIM DOCUMENTAL.

Art. 35.- Al marge dels llibres de comptabilitat citats, l’Executiva
tindrà a disposició de les persones afiliades en el domicili social la
següent documentació:
a)
b)
c)
d)
e)

Llibre
Llibre
Llibre
Llibre
Llibre

d’Afiliació.
d’actes de l'Executiva.
d’actes del Consell Polític.
d’actes de l’Assemblea.
d’actes dels Congressos.

Cada Assemblea Local i Comarcal haurà de dur al dia, de la mateixa
manera, un llibre d’actes de les seves reunions i un de comptabilitat,
en cas que existeixi, custodiat pel Secretari de l’Assemblea.
TÍTOL VI. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS.
Art. 36.- La modificació dels Estatuts serà competència del Congrés,
amb el vot favorable de 2/3 de les persones presents amb dret a vot.
Entre Congressos, només es podran modificar els Estatuts dins el
marc d’un Congrés Extraordinari.
TÍTOL VII. DE LA FUSIÓ I DE LA DISSOLUCIÓ.
Art. 37.- La fusió i la dissolució de l’organització només es podrà
acordar en Congrés Extraordinari convocat a aquest únic efecte i
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haurà de comptar amb el vot favorable de 3/4 parts de les persones
amb dret a vot.
En cas de dissolució aquest Congrés decidirà també el destí del
patrimoni romanent, el qual en qualsevol cas i sempre que sigui
romanent positiu, serà destinat a associacions sense ànim de lucre,
entitats o iniciatives de caràcter ecologista, social, pacifista o solidari.
El Congrés decidirà quina és la solució d’eventuals deutes.
______________________________________________________________________
_
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
PRIMERA. FUNDACIÓ.
Podrà crear-se una fundació d’estudis, debats i formació d’Iniciativa
Verds.
SEGONA.
En el termini de tres mesos l’executiva elaborarà un reglament de
funcionament intern que haurà de ser aprovat pel Consell Polític i
ratificat de manera definitiva en la primera Assemblea d’aquesta
formació.
TERCERA.
Queda registrat també amb el nom ELS VERDS DE MALLORCA.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Al llarg del primer any de vigència dels presents estatuts no serà
d’aplicació allò que
s’estableix en els articles 28 i 29 en relació a l’antiguitat dels/ de les
candidats/es a Coordinador/a i Vicecoordinador/a del partit.
DISPOSICIÓ FINAL.
Els presents estatuts seran vigents a partir del seu registre.
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