
 

 

 
Contracte del càrrec públic del PSM-EN 

 
Els càrrecs públics en general i els del nostre partit en particular han de ser exemples 
d’honestedat i d’esforç. Massa sovint l’actuació negativa d’un sol membre esquitxa a una classe 
política i dirigent de forma col·lectiva. El present contracte pretén ser un element més per tal de 
reforçar els elements, que sempre se’ns han reconegut, d’ètica i de valors davant la societat i 
davant la militància del nostre partit. 
 
El càrrec públic, com a representació política del PSM-Entesa Nacionalista a les institucions, 
però també davant la societat, té com a funció fonamental l’aplicació i el desenvolupament del 
programa electoral o el pacte de govern que s’hagi establert a l’àmbit corresponent.  
 
El càrrec públic es deu a la institució política des de la qual treballa o realitza l’oposició però 
també, de forma igualment important i en implicacions diverses, a la ciutadania en general, als 
moviments socials, a la militància i als òrgans de govern i de representació del Partit. 
 
El càrrec públic ha de cercar un “feed back” constant amb el teixit social i la militància del Partit. 
La gestió no ha de fer que quedem aïllats a torres d’ivori o escoltant cants de sirena de gent que 
no és, en absolut, propera al nostre projecte polític. 
 
Els càrrecs públics del PSM-Entesa Nacionalista són els membres del grup polític al Parlament 
de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, als diversos ajuntaments, els diputats i els senadors 
al Parlament espanyol, els eurodiputats, membres de consells de ràdio i televisió, patronats, 
consorcis, empreses públiques o mixtes. 
 
S’entenen també com a càrrecs públics del Partit aquelles persones que, sense ser electes 
directament, exerceixen qualsevol tipus de gestió política per designació als àmbits abans 
esmentats. Igualment tenen la consideració de càrrecs públics els secretaris o administratius dels 
grups polítics o membres de confiança designats pels càrrecs polítics que corresponguin al 
nostre partit. 
 
Aquest contracte només es d’aplicació a aquelles persones que són afiliades del PSM-Entesa 
Nacionalista o que, essent independents, han estat proposades per la nostra organització, bé per 
formar part de la llista electoral, bé per ocupar un càrrec polític o de gestió o com a secretari-
administratiu de grup polític. 
 
La Secretaria d’Organització del Partit elaborarà un llistat públic amb els noms i les 
responsabilitats polítiques i organitzatives de les persones ressenyades. Aquest llistat serà 
publicat el més aviat possible al Consell Polític del Partit.  
 
Tots els càrrecs públics del Partit signaran, individualment, el present contracte amb posterioritat 
al desenvolupament del Congrés.  
 



 

 

Competències: 
� Representar el PSM-Entesa Nacionalista en l’àmbit i responsabilitat que li correspon 

però també allà on els òrgans de govern del Partit li assignin. 
� Desenvolupar les gestions i iniciatives oportunes per tal de defensar el programa 

electoral del Partit o l’acord de govern signat. 
� Participar en els òrgans del Partit on es desenvolupa el programa electoral. Estar adscrit 

i participar, en la mesura de les seves possibilitats, del òrgans del Partit i especialment a 
Secretaries Sectorials del Partit en funció de la seva àrea de gestió política. 

� Ésser degudament informat de la línia política i estratègica del Partit. 
� Correspondre amb les quotes econòmiques en el cas que el seu càrrec vagi acompanyat 

d’un salari. 
 
Drets: 

� Respecte a la seva funció per part del Partit. 
� D’assistència tècnica i suport pel desenvolupament de la seva activitat. 
� De defensa jurídica pels problemes derivats de l’exercici del seu càrrec. 
� A la formació permanent per poder exercir el seu càrrec. 
� A percebre el sou i les indemnitzacions que marqui el Partit. 
� A disposar de fons i mitjans materials per al desenvolupament eficaç de les seves 

funcions. 
 
Deures: 

� Mantenir la lleialtat i el compromís amb el Partit i el grup institucional del que forma part. 
� Complir les feines del càrrec amb dedicació plena i segons la distribució de funcions en 

el seu grup institucional i a l’organització. 
� Respectar el programa electoral i la línia estratègica i política del Partit. 
� Informar degudament a la militància, a la ciutadania i moviments socials i als òrgans de 

govern del Partit. 
� Declarar les seves fonts d’ingressos econòmics i patrimonials en ser elegits càrrecs 

públics. 
� Subjecció al règim econòmic que estableixi l’òrgan competent del partit prèvia audiència 

dels interessats. 
� Mantenir el seu càrrec a disposició de l’òrgan corresponent del Partit. 
� Informar de la gestió desenvolupada i de les perspectives de futur als afiliats, a la 

ciutadania i moviments socials i als òrgans competents del Partit. 
� L’actuació i vot dels càrrecs públics dins de les institucions quedarà vinculat pels acords 

aprovats per la direcció política del Partit o el grup institucional al qual es pertany. Es 
respectaran els acords de govern i preelectorals existents. 

� Ajudar a la formació dels secretaris o administratius dels grups polítics o membres de 
confiança designats pels càrrecs polítics que corresponguin al nostre partit transmetin 
experiència, coneixements i habilitats polítiques. 

� Assistir i participar activament en els actes públics o de partit que s’organitzin. 
� Aquells afiliats i afiliades del PSM-Entesa Nacionalista que ocupen càrrecs públics i 

alhora tasques de responsabilitat organitzativa o política dins del Partit hauran de 
mesurar el grau d’incompatibilitat i resoldre’l en conseqüència. La decisió s’ha de 
prendre de comú acord entre la persona afectada i l’òrgan oportú del Partit (Permanent, 
Executiva, CDP, Assemblea afiliats...). 


