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ESTATUTS DEL PSM-ENTESA NACIONALISTA DE MALLORCA 
REDACTAT APROVAT AL 20è CONGRÉS (12-13 JUNY 2010) 

 
TÍTOL PRELIMINAR 

 
Article 1 
Denominació 
 
La denominació del partit és la de PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca - Partit 
Socialista de Mallorca - Partit Socialista de les Illes - PSM-Esquerra Nacionalista - 
PSM-Nacionalistes de Mallorca. 
 
Article 2 
Objectius i definició ideològica 
 
El PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca és una organització política que té com a 
objectius fonamentals l'alliberament nacional i la justícia social dels pobles de les 
Illes Balears dins el marc d'uns Països Catalans lliures. Es defineix com un partit 
mallorquí, nacionalista, ecologista, pacifista, socialista i democràtic que assumeix 
les fonts fonamentals del socialisme democràtic i de la tradició nacionalista 
autòctona, generada a partir del segle XIX, com a mètodes d'anàlisi i transformació 
de la realitat. 
 
Article 3 
Àmbit territorial i seu social 
 
L'àmbit territorial del partit és Mallorca. A les Illes Balears, la seva actuació política 
es vehicula mitjançant els partits que formen la Federació PSM-Entesa Nacionalista. 
La seu social radica al carrer Isidoro Antillón, número 9, baixos, de la ciutat de 
Palma. 
 
Article 4 
Principis organitzatius i de funcionament 
 

1. Principi de subsidiarietat, respectant al màxim l'autonomia dels nuclis propis 
del partit, fomentant la participació i l'elaboració des de la base. 

 
2. La més àmplia democràcia interna. 

 
3. L'acompliment de les decisions dels òrgans del PSM-Entesa Nacionalista de 

Mallorca en les seves respectives competències. 
 

4. El respecte a la llibertat de consciència, al lliure pensament i a la llibertat 
d'expressió i discussió en el si del partit, de la militància i dels simpatitzants. 

 
 

TÍTOL I 
 DE LA MILITÀNCIA, DE LA DISCIPLINA, I DELS SIMPATITZANTS 

 
 

Capítol I 
 De la militància 
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Article 5 
Adquisició de la condició de militant 
 

1. La condició de militància s'adquireix mitjançant l'admissió pel Consell de 
direcció política.  

 
2. La sol�licitud d'afiliació es presenta davant l'Assemblea local corresponent, la 

qual l'eleva al Consell de direcció política amb recomanació favorable o 
contrària, fent arribar a la seu central la sol�licitud d’alta.  

 
3. El Consell de direcció política tracta sobre l'admissió en la primera sessió 

que celebri posteriorment a l’acord de l’Assemblea local, i, tan sols pot 
rebutjar la proposta, si així ho aprova per majoria absoluta. 

 
4. Els nous afiliats són inscrits a la base de dades del partit des de la recepció 

de l’acord de l’Assemblea Local, gaudint dels drets d’informació i participació 
des del moment de la inscripció. No obstant, no poden elegir ni ésser elegits 
fins que el Consell de direcció política no hagi aprovat la seva admissió. 

 
Article 6 
Restriccions d’altes en període precongressual. 
 
No es poden estendre credencials de militància del partit a partir dels tres mesos 
anteriors a les celebracions de qualsevol Congrés, aturant-se tota sol�licitud 
d'afiliació fins a la seva finalització. 
 
Article7 
Drets de la militància 
 

1. Tenir veu i vot als òrgans de representació del PSM-Entesa Nacionalista de 
Mallorca. En les deliberacions de l'agrupació de la localitat on accidentalment 
resideixin, tenen veu, però no vot. S’han d’establir lligams amb els militants 
de la Part Forana que treballen, viuen a Palma i es relacionen amb el partit, 
però que no formen part de la Federació de Palma. 

 
2. Poder triar i ésser elegible per als respectius òrgans de govern, 

representació i consulta del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. Per 
pertànyer a les Comissions executiva, permanent, d’ètica i garanties 
democràtiques, revisora de comptes, i al Consell de direcció política, es 
requereix una prèvia militància, de forma ininterrompuda, de sis mesos. 

 
3. Participar de les activitats programades, i als grups de treball dependents de 

les diferents vocalies i secretaries de la Comissió executiva i Comissió 
permanent, així com de l'elaboració i aprovació de la línia política del partit, 
que assumiran.  

 
4. Beneficiar-se de la solidaritat de l'organització en cas de persecució per mor 

de les seves activitats en defensa dels ideals del partit.  
 

5. Rebre informació de les actuacions de l'entitat, així com expressar la seva 
opinió mitjançant els òrgans representatius del PSM-Entesa Nacionalista de 
Mallorca. 
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6. Utilitzar els serveis, reunir-se als seus locals, així com emprar la resta de la 
infraestructura del partit. 

 
7. Poder dirigir-se als òrgans del partit per demanar informes, fer 

suggeriments, o presentar mocions de censura en la forma que 
estatutàriament o reglamentària es fixi per a cada cas. 

 
8. Posseir el carnet del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca i participar amb ell 

als Congressos del partit. 
 
Article 8 
Deures de la militància 
 

1. Acceptar, assumir i promoure els principis del Títol Preliminar d'aquests 
Estatuts. 

 
2. Assistir a les reunions a què sigui convocada, participar de totes les 

campanyes i activitats generals del partit. 
 
3. Complir els acords adoptats pel PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca a 

través dels seus òrgans. 
 
4. Representar el partit en totes aquelles funcions o càrrecs per als quals el 

PSM- Entesa Nacionalista de Mallorca els designi. 
 
5. Pagar puntualment la quota establerta d'acord amb els criteris generals del 

partit, exposats a l'articulat del Títol III d'aquests Estatuts. 
 
6. Desenvolupar la seva militància sota la coordinació de l'agrupació 

corresponent, realitzant activitats concretes al servei dels objectius 
programàtics del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. 

 
7. La doble militància, a l’àmbit de les Illes Balears, només és compatible amb 

un partit que sigui membre, en aquell moment, de la Federació PSM-Entesa 
Nacionalista, o en partits d’àmbit local en que així ho autoritzi el Consell de 
direcció política. En el cas de trasllat de la residència fora de Mallorca només 
és compatible la doble militància amb un partit d’ideologia afí a la del PSM-
Entesa Nacionalista de Mallorca. Es reconeixen com a partits afins aquells 
que, en aquell moment, formen part de l’Aliança Lliure Europea o qualsevol 
altre instància política de la qual el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca o la 
Federació PSM-Entesa Nacionalista en siguin part. 

 
8. Participar en la difusió, distribució i venda de les publicacions i material de 

propaganda generat pel partit, així com en les campanyes i informació 
generada i distribuïda mitjançant les noves tecnologies informàtiques. 

 
 

Capítol II 
De la disciplina 

 
Article 9 
Pèrdua de la condició de militància 
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1. Renúncia voluntària presentada per escrit davant la secretaria d’organització 
i finances, indicant-ne els motius. L’escrit es pot fer arribar signat en ma, 
per correu, o en format electrònic, acreditant la identitat de la persona que 
hi renuncia. 

2. Expulsió. 
3. Defunció. 

 
Article 10 
Motius de sanció 
 
Són motiu de sanció, que pot arribar fins a l'expulsió, previs tràmits reglamentaris i 
mitjançant la decisió dels òrgans competents: 
a) Faltar al programa o als acords adoptats. 
b) Fer declaracions públiques que puguin deteriorar la imatge del PSM-Entesa 

Nacionalista de Mallorca. 
c) Adoptar públicament actituds contràries a la postura del partit. 
d) Mantenir una doble militància diferent a les normes establertes a l’article 8.7 
e) Cometre actes notòriament greus d'indisciplina. 
f) Violar de qualsevol manera les obligacions que imposen els Estatuts 

presents a tots els membres del partit. 
 
Article 11 
Efectes de la manca de pagament 
 
La manca de pagament sense causa justificada de sis quotes mensuals es considera 
una violació greu de les obligacions de la militància, i motiu suficient d'expulsió. 
Cap militant pot ser exclòs de l'entitat per falta de recursos econòmics. 
 
Article 12 
Revocació de càrrecs interns 
 
Els o les militants del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca que ocupin càrrecs de 
responsabilitat en l'organització interna del partit poden ésser revocats o revocades 
dels seus càrrecs en qualsevol moment que es cregui incorrecta llur actuació. 
 
Article 13 
Procediment d’obertura d’expedient disciplinari 
 
Qualsevol militant o òrgans del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca pot presentar 
denúncies per escrit i signades a la Comissió executiva, que les remet a la Comissió 
d’ètica i garanties democràtiques perquè n’obri un expedient disciplinari. Aquesta 
sol�licitud d'obertura d'expedient sempre s'ha d’acompanyar dels elements de judici 
pertinents, així com, si es considera oportuna, la proposta de sanció. 
 
Article 14 
Suspensió provisional de militància 
 
La Comissió d’ètica i garanties democràtiques pot suspendre provisionalment de 
militància qualsevol membre del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca sempre que a 
la sol�licitud d’obertura d'expedient així ho demani la Comissió executiva. 
 
Article 15 
Instrucció de l’informe de la Comissió d’ètica i garanties democràtiques 
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1. La Comissió d’ètica i garanties democràtiques ha de redactar un informe 

per escrit, degudament argumentat, on anomeni els articles dels Estatuts 
del partit (o els acords aprovats pel Consell de direcció política) afectats. 

 
2. La Comissió d’ètica i garanties democràtiques presentarà l’informe al 

Consell de direcció política en un termini de temps no superior als quinze 
dies naturals comptats des de l’obertura de l’expedient. 

 
3. L’informe també ha d'especificar la proposta de sanció que es considera 

adient. 
 
Article 16 
Audiència de les parts 
 
La Comissió d’ètica i garanties democràtiques ha d’escoltar totes i cadascuna de les 
parts interessades. 
 
Article 17 
Remissió del dictamen 
 
El dictamen del Consell de direcció política, que es presenta una vegada informat 
per la Comissió d’ètica i garanties democràtiques, s’ha de remetre a través de la 
Comissió executiva, per escrit, a la persona interessada en un termini no superior 
als quinze dies naturals. 
 
Article 18 
Competència del Consell de direcció política 
 
Correspon al Consell de direcció política, previ informe de la Comissió d’ètica i 
garanties democràtiques, decidir sobre l'expulsió d'un o una militant. 
 
Article 19 
Procediment d’apel�lació  
 
No hi ha apel�lació possible a la resolució del Consell de direcció política, tret dels 
casos en què s'hagin produït errors de forma en el procediment o s'hagin infringit 
els Estatuts. En aquest cas, l’apel�lació s’adreça a la Comissió executiva, que la 
tramita als membres del Consell de direcció política, qui en la propera reunió 
ordinària decideix sobre l'afer d'una manera definitiva i irrevocable. 
 
Article 20 
Terminis en cas de càrrecs públics 
 
Quan el o la militant denunciat és un càrrec públic del partit, aquests terminis de 
temps poden ser acurçats segons la urgència del cas, prèvia decisió del Consell de 
direcció política, que s’ha de notificar a la persona denunciada. 
 
 

Capítol III 
Dels simpatitzants 
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Article 21 
Definició de simpatitzant 
 
Poden formar part del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca com a simpatitzants, 
totes aquelles persones que, sense assumir tots els drets i deures de la militància, 
formen part de Secretariats sectorials constituïts o participen habitualment d'una o 
més activitats de l'Agrupació local de la seva residència 
 
Article 22 
Estatut de simpatitzant 
 
Cada Agrupació local i Secretariat sectorial té potestat reglamentària per a establir, 
modificar o desenvolupar els criteris d'adquisició i pèrdua de la condició de 
simpatitzant, i els drets i deures d'aquest estatus, sense perjudici del que disposa 
l'article 23. 
 
Article 23 
Limitacions als drets de simpatitzants 
 
Les persones simpatitzants poden, dins el marc exclusiu de l'Agrupació local, tenir 
veu i vot i podran elegir i ser elegibles, amb les següents limitacions: 
a) En les deliberacions sobre documents interns del partit que hagin de ser 

aprovats per la Comissió executiva, pel Consell de direcció política o pel 
Congrés, tenen veu però no vot. 

b) En presentar-se una moció de censura contra els responsables de 
l'Agrupació local respectiva, perden automàticament el caràcter de poder 
triar i ésser elegibles fins que un nou Secretariat local se'n faci càrrec. 

c) No són elegibles, tot i poder elegir, per als càrrecs locals de Secretaria 
general, política o d’organització i finances. Tampoc poden representar 
l'Agrupació al Consell de direcció política. 

d) No tenen vot en l'aprovació i modificació del Reglament orgànic de 
l’Agrupació local, ni en les sol�licituds de militància o per a la proposta de 
sancions contra militants. 

 
Article 24 
Base de dades de la militància i simpatitzants 
 
La Secretaria d’organització i finances del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca ha 
de tenir al dia un arxiu amb les dades de la militància. A efectes de distribució de la 
premsa, publicacions i altra informació del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, 
s'ha d’enllestir un llistat de simpatitzants del partit. Aquesta base de dades es 
regeix pel que disposa la normativa de protecció de dades. 
 
 
 

TÍTOL II  
DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 
 

Capítol I 
Disposicions generals 
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Article 25 
Estructura organitzativa 
 

1. Òrgans de representació: El Congrés, l'Assemblea de militants, el Consell 
de direcció política, el Consell de política municipal, i l'Assemblea local a 
les agrupacions. 

2. Òrgans de govern: La Comissió executiva, la Comissió permanent, la 
Mesa del Congrés, i el Secretariat local a les agrupacions. 

3. Òrgans assessors i informatius: Els Secretariats sectorials, la Comissió 
d’ètica i garanties, i la Comissió revisora de comptes. 

 
Article 26 
Federació amb altres partits 
 
El PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, a més de pertànyer a la Federació PSM-
Entesa Nacionalista, pot federar-se amb organitzacions polítiques d'altres àmbits 
territorials a fi d'assolir els objectius marcats al Títol Preliminar d'aquests Estatuts. 
Així mateix, pot participar en coalicions estables i crear els òrgans de govern i 
coordinació adients. 
 
 

Capítol II 
Dels diferents òrgans 

 
 

Secció 1a 
 Del Congrés 

 
 

Article 27 
Preeminència del Congrés 
 
El Congrés és l'òrgan sobirà i suprem del partit. Tots el òrgans del partit, així com 
tota la militància, estan sotmesos a les decisions del Congrés. 
 
Article 28 
Funcions del Congrés 
 

1. Defineix els principis del partit. 
 
2. Fixa els programes i n'estableix la línia política. 
 
3. Jutja l'acció política duta a terme pels òrgans de direcció del PSM-Entesa 

Nacionalista de Mallorca. 
 

4. Formalitza adhesions amb federacions o coalicions estables, i aprova els 
estatuts o protocols on es fixin les competències del nou ens o coalició.  

 
5. Elegeix les comissions executiva, permanent, d’ètica i garanties, i revisora 

de comptes. 
 
Article 29 
Règim de sessions 
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El Congrés es reuneix ordinàriament cada dos anys, a convocatòria del Consell de 
direcció política i amb un ordre del dia presentat per aquest. 
 
Article 30 
Convocatòria del Congrés extraordinari 
 
El Congrés extraordinari és convocat pel Consell de direcció política o quan ho sol� 
licita un terç de les Agrupacions locals o una tercera part de la militància. 
 
Article 31 
Reglament intern i Mesa del Congrés 
 
Al inici de cada Congrés, la Comissió permanent, en nom del Consell de direcció 
política, ha de sotmetre a la consideració dels congressistes una proposta de 
Reglament intern del Congrés i una proposta de Mesa del Congrés, formada per 
cinc membres. 
 
Article 32 
Cessament de càrrecs interns 
 
Una vegada aprovat el Reglament Intern i elegida la Mesa del Congrés, la Comissió 
executiva cessa. També cessen la Comissió d’ètica i garanties, i la Comissió 
revisora de comptes, així com els membres nats del Consell de direcció política. 
 
Article 33 
Funcions de la Mesa 
 
Durant la celebració del Congrés, la Mesa actua com a direcció provisional del partit 
fins a l'elecció dels òrgans dirigents. En cas de suspensió o ajornament del Congrés, 
la Mesa es constitueix en Comissió gestora del PSM-Entesa Nacionalista de 
Mallorca. 
 
Article 34 
Període precongressual 
 
La convocatòria, l'ordre del dia, i totes les ponències s’han de remetre a les 
Agrupacions Locals en un termini no inferior als dos mesos. A partir d'aquest 
moment es considera obert el període precongressual. 
 
Article 35 
Modificació de l’ordre del dia 
 
En el termini d'un mes des de la convocatòria, la petició d'una sisena part de la 
militància és suficient per a incloure, a l'ordre del dia, qualsevol punt no previst. 
 
Article 36 
Composició del Congrés 
 
El Congrés està format per delegats i delegades elegits per cada Assemblea local i 
Secretariats sectorials, en el nombre i la forma que indiqui el Consell de direcció 
política, més els membres de la Comissió executiva, en tant que màxims 
responsables de la gestió del partit entre congressos. 
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Secció 2a 

De l'Assemblea general de militants 
 
Article 37 
Funcions de l’Assemblea 
 
Per una qüestió d'especial importància per al PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, 
es convocarà una Assemblea general de militants, per a tractar-la i decidir en 
conseqüència. 
 
Article 38 
Òrgan convocant 
 
El Consell de direcció política o, en cas d'urgència, la Comissió executiva, convoca 
l’Assemblea de militants. 
 
Article 39 
Aspectes de la convocatòria 
 
L'Assemblea s’ha de convocar amb una setmana d'antelació, com a mínim. Amb la 
convocatòria s'adjunta l'ordre del dia. És presidida per la Mesa del Consell de 
Direcció Política. 
 

Secció 3a 
Del Consell de direcció política 

 
Article 40 
Funcions del Consell de direcció política 
 
El Consell de direcció política és l'òrgan permanent que ostenta les més àmplies 
facultats de direcció i decisió polítiques del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca en 
els períodes entre congressos, i al qual correspon la interpretació i funcionament 
del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. 
 
Article 41 
Restricció a la militància 
 
El càrrec de conseller o consellera requereix la condició de militant del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca. 
 
Article 42 
Prohibició de manifestacions públiques 
 
Es prohibeix que els militants es manifestin públicament sobre qüestions incloses a 
l'ordre del dia del Consell de direcció política, que representin una ingerència en la 
capacitat de decisió del Consell de direcció política. 
 
Article 43 
Composició del Consell de direcció política 
 

1. Els membres de la Comissió executiva del PSM-Entesa Nacionalista de 
Mallorca. 
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2. Trenta membres elegits directament pel Congrés en llistes obertes, de forma 

paritària. 
 
3. Un o una representant de cada Agrupació local constituïda que adquireixen 

la condició de Secretari o secretària polítics de l'agrupació. En els casos en 
què les agrupacions locals superin el nombre de vint militants, s’afegirà un o 
una representant més per cada vint militants o fracció. Sempre que sigui 
possible, han d’ésser elegits de forma paritària.  

 
4. Un o una representant de cada secretaria sectorial, una vegada que s'hagi 

acordat per majoria del Consell de direcció política. 
 
5. Vuit membres de Joves d'Esquerra Nacionalista-PSM entre els seus afiliats i 

afiliades. 
 
6. Formen part, com a membres nats, els batles i batlesses i els regidors o 

regidores del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca dels municipis més 
poblats. 

 
Article 44 
Funcions del Consell de direcció política 
 

1. Vetllar pel compliment dels acords dels Congressos. 
 
2. Dirigir i definir la política del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca entre 

congressos. 
 
3. Examinar la gestió de la Comissió executiva. 
 
4. Debatre l'informe polític i els plans de feina que presenti la Comissió 

executiva i acordar les accions adients. 
 
5. Recollir les propostes de les Agrupacions Locals. 
 
6. Cobrir les vacants del Consell de direcció política i dels membres de les 

Comissions executiva, d’ètica i garanties i revisora de comptes que es 
produeixin. Quan aquestes vacants afecten a la Secretaria general i/o la 
meitat més un dels membres de la Comissió executiva, convoca un Congrés 
extraordinari encarregat d'elegir-ne una de nova. 

 
7. Examinar els informes de la Comissió d’ètica i garanties, quan sigui 

necessari, i entendre de les qüestions disciplinàries que li assignen els 
Estatuts. 

 
8. Establir les línies fonamentals de la política electoral del PSM-Entesa 

Nacionalista de Mallorca, així com ratificar o rectificar les llistes electorals 
per a les eleccions municipals que elaboren les Agrupacions Locals. 

 
9. Elaborar les llistes electorals al Parlament de les Illes Balears, al Consell 

Insular, al Congrés de Diputats, al Senat i al Parlament Europeu, a proposta, 
si s'escau, de la comissió electoral anomenada a l'efecte. 
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10. Preparar i convocar la celebració dels Congressos, així com decidir sobre 

aquelles qüestions que, tot afectant la sobirania del PSM-Entesa Nacionalista 
de Mallorca -acords electorals o polítics amb forces, organització interna, 
línia política, o altres- no puguin ésser aprovades en Congrés. 

 
11. Aprovar els pressuposts, ordinaris i extraordinaris, que presenta la Comissió 

executiva, i nomenar-ne les persones que han d'ocupar càrrecs assignats al 
partit. 

 
12. Conèixer i aprovar l'informe econòmic semestral que necessàriament li ha de 

trametre la Comissió executiva. 
 

13. Les previstes als Estatuts. 
 
Article 45 
Responsabilitat col�legiada 
 
Les responsabilitats de les decisions del Consell de direcció política sempre seran 
solidàries. 
 
Article 46 
Mesa del Consell de direcció política 
 

1. Composició: Una Presidència, dues Vicepresidències i una Secretaria.  
 

2. Funcions: 
a) Moderar els debats. 
b) Fer un llistat dels consellers i conselleres assistents. 
c) Elaborar l'ordre del dia i l'acta. 
d) Convocar el Consell de direcció política. 
e) La Presidència del Consell de direcció política tindrà la representació 

pública del partit compartida amb la Secretaria general i assumirà les 
funcions d'arbitri. 

 
Article 47 
Règim de sessions 
 
El període mínim de reunió és de dos mesos. Es convoca obligatòriament per la 
Mesa del Consell de direcció política, a proposta de la Comissió executiva, que ha 
de trametre la proposta d'ordre del dia i els documents que siguin necessaris per al 
debat. 
 
Article 48 
Sessions extraordinàries 
 
El Consell de direcció política pot reunir-se de manera extraordinària a proposta de 
la Secretaria general, de la meitat més un dels membres de la Comissió executiva, 
si ho demanen 5 agrupacions o a sol�licitud d'una tercera part dels membres del 
Consell de direcció política. 
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Article 49 
Absències 
 
Les justificacions de les absències s'hauran de notificar abans o durant cadascuna 
de les reunions. En els casos d’absència, per part dels membres nats, sense causa 
justificada, a tres reunions consecutives o cinc d'alternes, la secretaria 
d'organització i finances els ha de comunicar la seva destitució, tot indicant alhora 
que poden presentar al� legacions abans de la celebració del següent Consell de 
direcció política, que les ha d’estudiar i decidir en conseqüència. Si l’absència fos 
d'algun dels membres representatius, s'ha de notificarà a la Presidència o 
responsable de l'òrgan representat. 
 
Article 50 
Reglament de règim intern 
 
El funcionament del Consell de direcció política es regeix, en tot allò no previst en 
aquests Estatuts, pel seu Reglament de règim intern. 
 
Article 51 
Assistència de militància i simpatitzants 
 
Poden assistir-hi, sense dret a vot, aquells militants o simpatitzants que, d'acord 
amb el tema a tractar, el mateix Consell de direcció política, la Comissió executiva 
o la representació d'un Secretariat Sectorial així ho sol�liciti. 
 

Secció 4a 
De l'Agrupació local 

 
Article 52 
Nucli bàsic d’organització territorial 
 
El nucli bàsic d'enquadrament, organitzatiu i de funcionament del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca són les Agrupacions locals, incloses les Agrupacions 
d’àmbit territorial que formen la Federació de Palma, atès que inclou tanta població 
com la resta de l’illa. 
 
Article 53 
Nombre mínim de militants 
 
Per a constituir una Agrupació local ha d'existir un mínim de 4 militants. 
 
Article 54 
Manca de militants per a formar agrupació 
 
En cas que hi hagi menys de quatre militants, es poden adherir a l'agrupació que 
considerin convenient. 
 
Article 55 
Organització de l’agrupació 
 
Els òrgans d'expressió de l'Agrupació local són l'Assemblea local com a òrgan 
representatiu de tota la militància i dels simpatitzants, i el Secretariat local com a 
òrgan de govern, composat per la Secretaria general de l'agrupació, el portaveu 
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institucional o municipal (exceptuant les Agrupacions que conformen la Federació 
de Palma), la Secretaria política, la Secretaria d'organització i finances, i, si n'hi ha, 
la Secretaria dels joves. 
 
Article 56 
Autonomia organitzativa de l’agrupació 
 
Es reconeix la potestat reglamentària de cada agrupació per a decidir els períodes 
mínims de reunió, els quòrums d'assistència, l'estatut de simpatitzants, o altres 
temes, sense perjudici del que disposen aquests Estatuts. 
 
Article 57 
Renovació de càrrecs 
 
Els càrrecs de les agrupacions es renoven en el termini de tres mesos posteriors a 
cada congrés ordinari que celebri el partit. La forma d'elecció i la possibilitat 
d'acceptar o demanar renúncies -mitjançant mocions de censura- són prerrogativa 
de l'Assemblea local que, en aquests casos, és moderada per dos dels seus 
membres triats per sorteig. 
 
Article 58 
Assemblea local 
 
L'Assemblea local és sobirana en qualsevol qüestió relativa al funcionament de 
l'Agrupació local respectiva. Pot reunir-se extraordinàriament si així ho sol� licita el 
Secretariat local o un terç dels seus membres per escrit. 
 
Article 59 
Funcions de l’Assemblea local 
 

1. Establir una base estratègica i una línia d'acció política i social. 
 
2. Aprovar, modificar o derogar els reglaments interns. 
 
3. Executar l’acció política a l'àmbit local, la llista i el programa que presenta 

l'agrupació a les eleccions locals. 
 
4. Aprovar les previsions d'ingressos i despeses a l’àmbit local. 
 
5. Aprovar les sol� licituds de militància, així com proposar sancions 

presentades per o contra militants i/o simpatitzants. 
 
Article 60 
Funcions del Secretariat local 
 
El Secretariat local executa els acords de l'Assemblea local, representa l'agrupació, 
negocia amb les altres forces polítiques i socials, i coordina amb criteris flexibles la 
participació de tots els membres de l'agrupació. 
 
 

Secció 5a 
De la Comissió executiva i la Comissió permanent 
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Article 61 
Convocatòria i funcions de la Comissió executiva 
 
La Comissió executiva es reuneix en ple de forma ordinària una vegada cada dos 
mesos com a mínim, i de forma extraordinària a instància de la secretaria general o 
d'un terç dels seus membres. El quòrum mínim necessari per la seva constitució i 
per la validesa dels acords és d'un terç dels seus membres. La Comissió executiva 
coordina i aprova les propostes d'actuació dels seus membres i exerceix la resta de 
competències que marquen els Estatuts. 
 
Article 62 
Funcions dels membres de la Comissió executiva 
 
Els membres de la Comissió executiva són els òrgans encarregats d'executar les 
directrius d'actuació i funcionament del partit en les àrees que els siguin 
encomanades. 
 
Article 63 
Sistema d’elecció 
 
La Secretaria general i la resta de la Comissió executiva s’elegeix directament pel 
Congrés. El reglament intern del Congrés fixa en cada ocasió els càrrecs a elegir,les 
seves funcions i el sistema d'elecció, respectant en tot cas la paritat de gènere i el 
número senar. Entre congressos, el Consell de direcció política podrà separar 
membres de la Comissió executiva, així com nomenar substitucions en les vacants 
que es produeixin.  
 
Article 64 
Funcions de la Secretaria general 
 
La Secretaria general fa de portaveu de la Comissió executiva. Ostenta la 
representació del partit, coordina els treballs de la Comissió executiva i modera les 
seves reunions. Pot delegar les seves funcions en altres membres de la Comissió 
executiva. També assumeix la signatura de poders i certificats notarials, així com 
els acords de coalicions electorals o els pactes de govern a les diferents 
institucions. Aquesta darrera funció la pot delegar en les Vicesecretaries generals o 
la secretaria d’organització i finances. 
 
Article 65 
Composició de la Comissió permanent 
 
El Congrés elegeix, en l'aprovació del seu reglament intern, quins membres de la 
Comissió executiva constitueixen la Comissió permanent. 
 
Article 66 
Funcions ordinàries de la Comissió permanent 
 
La funció de la Comissió permanent és la de gestionar el dia a dia del partit. Les 
reunions de la Comissió permanent són cada quinze dies. Els acords adoptats per 
part de la Comissió permanent, s’han de comunicar a la Comissió executiva. 
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Article 67 
Funcions extraordinàries de la Comissió permanent 
 
La Comissió permanent assumeix, només amb caràcter extraordinari i quan les 
circumstàncies així ho exigeixin, les facultats de la Comissió executiva en la 
impossibilitat que aquesta es reuneixi. En qualsevol cas, els membres de la 
Comissió permanent com a tals han de retre informació puntual de la seva gestió a 
la Comissió executiva. 
 

Secció 6a 
Del Consell de política municipal 

 
Article 68 
Funcions del Consell de política municipal 
 
El Consell de política municipal és un òrgan autònom que té com a missió esdevenir 
un àmbit d'interrelació dels regidors i regidores del partit, amb l'objectiu de reforçar 
el caràcter municipalista del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. 
 
Article 69 
Presidència del Consell de política municipal 
 
El Consell de política municipal és presidit pel responsable de política municipal de 
la Comissió executiva. 
 
Article 70 
Composició del Consell de política municipal 
 
El Consell de política municipal està format per la totalitat de regidors i regidores 
del partit, i té un funcionament assembleari. 
 
Article 71 
Representants a la Comissió executiva 
 
El Consell de política municipal elegeix entre tots els seus membres, dos regidors o 
regidores representants d'un equip de govern municipal i un regidor o regidora d'un 
equip de l'oposició, que passen a formar part de la Comissió executiva. 
 
Article 72 
Autonomia organitzativa 
 
El Consell de política municipal disposa d'autonomia per a dotar-se del seu propi 
reglament de funcionament intern. 
 

Secció 7a 
De la Comissió d'ètica i garanties democràtiques 

 
Article 73 
Objectius de la Comissió d’ètica i garanties democràtiques 
 
La Comissió d'ètica i garanties democràtiques és un òrgan independent que ha de 
vetllar què es respectin els drets dels afiliats, i analitzar amb rigor fins a quin punt 
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s'han vulnerat els deures i les obligacions que corresponen als membres i òrgans 
del partit. 
 
Article 74 
Composició de la Comissió d’ètica i garanties democràtiques 
 
Està formada per cinc membres elegits pel Congrés en llista oberta o, en cas de 
substitucions, pel Consell de direcció política. El membre més votat obté la 
presidència i, a més, té la condició de Síndic de greuges del militant, davant el qual 
els militants han d'adreçar les demandes en defensa dels seus drets. 
 
Article 75 
Funcions de la Comissió d’ètica i garanties democràtiques 
 

1. Vetllar pel compliment de les decisions del Consell de direcció política i del 
Congrés. 

 
2. Fer el seguiment del funcionament organitzatiu del partit, així com de les 

agrupacions. 
 
3. Vetllar pels acords de la Comissió executiva. 
 
4. Vetllar per tal que es respectin els drets dels afiliats emetent si cal informes 

per al Consell de direcció política. 
 
5. Donar compte al Consell de direcció política de les seves actuacions. 
 
6. Supervisar els reglaments de funcionament intern de les àrees sectorials. 

 
Article 76 
Incompatibilitats dels membres de la Comissió d’ètica i garanties 
democràtiques 
 

1. Membre de la Comissió executiva. 
 
2. Membre de la Comissió revisora de comptes. 

 
Article 77 
Signatura dels informes 
 
Els informes presentats per la Comissió d’ètica i garanties democràtiques han 
d'anar signats, almanco, per tres dels seus membres. 
 
Article 78 
Deure d’assistència i informació 
 
Tots els militants que siguin cridats per la Comissió d’ètica i garanties 
democràtiques estan obligats a acudir-hi i a facilitar tota la informació requerida. 
 

Secció 8a 
De la Comissió revisora de comptes 
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Article 79 
Objectius de la Comissió revisora de comptes 
 
La Comissió revisora de comptes és l'òrgan del partit encarregat de supervisar la 
comptabilitat, els balanços i pressuposts, assessorar la Comissió executiva en 
temes econòmics i financers de caire intern, verificar l'administració dels mitjans 
econòmics, i controlar que el seu ús s'adeqüi a les resolucions adoptades pels 
òrgans directius del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca. 
 
Article 80 
Composició de la Comissió revisora de comptes 
 
Està formada per cinc membres elegits directament pel Congrés del partit, o pel 
Consell de direcció política en cas de substitucions. La persona més votada ostenta 
la presidència. 
 
Article 81 
Incompatibilitats dels membres de la Comissió revisora de comptes 
 

1. Membre de la Comissió executiva. 
 
2. Membre de la Comissió d’ètica i garanties democràtiques. 

 
Article 82 
Procediment d’informes 
 
La Comissió revisora de comptes actua a petició de la Comissió executiva, 
mitjançant la Secretaria d'organització i finances, o del Consell de direcció política i 
té llibertat d'intervenció en totes aquelles qüestions que afectin l'economia del 
partit. Semestralment la Comissió executiva presenta un informe sobre l'estat 
financer del partit davant el Consell de direcció política. Aquest informe 
necessàriament ha de ser supervisat prèviament per la Comissió revisora de 
comptes. 
 
Article 83 
Terminis 
 
Davant qualsevol petició formal de la Comissió executiva o del Consell de direcció 
política, ha de donar resposta detallada i per escrit en un termini de temps no 
superior als trenta dies naturals. Correspon al Consell de direcció política la 
definitiva resolució del tema. 
 
Article 84 
Audiència de les parts 
 
Els membres de la Comissió revisora de comptes han d’escoltar totes i cadascuna 
de les parts interessades a fi de poder aportar el major nombre d'elements de 
judici. 
 
Article 85 
Secret de les deliberacions 
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Els membres de la Comissió revisora de comptes estan obligats a guardar secret de 
les seves deliberacions fins que es faci l'informe corresponent davant del Consell de 
direcció política. 
 
Article 86 
Signatura dels informes  
 
Els informes presentats per la Comissió revisora de comptes han d’anar signats per, 
almanco, tres dels seus membres. 
 
Article 87 
Deure d’assistència i informació 
 
Tots els militants que siguin cridats per la Comissió revisora de comptes estan 
obligats a acudir a la convocatòria, així com a facilitar tota la informació que els 
sigui requerida. 
 

Secció 9a 
De la Comissió gestora 

 
Article 88 
Necessitat de la Comissió gestora 
 
En cas de dimissió de la Secretaria general o de la meitat més un dels membres de 
la Comissió executiva, s’ha de procedir a constituir una Comissió gestora 
encarregada de la preparació i convocatòria d’un Congrés extraordinari, que actua 
com a direcció provisional del partit fins a l’elecció dels òrgans dirigents.  
 
Article 89 
Composició de la Comissió gestora 
 
La Comissió gestora està formada per 7 membres, un dels quals és designat pels 
Joves d’esquerra nacionalista-PSM. La resta de membres són elegits en llista oberta 
a una Assemblea de militants convocada expressament el segon dissabte posterior 
a la presentació de la renúncia que obligui a l’elecció d’una nova directiva. En la 
conformació de la Comissió gestora s’ha de respectar el principi de paritat de 
gènere. 
 
Article 90 
Portaveu de la Comissió gestora  
 
La persona més votada en l’Assemblea per ésser membre de la Comissió gestora 
actua com a portaveu del partit fins al Congrés extraordinari. 
 
Article 91 
Termini del mandat 
 
La Comissió gestora acaba el seu mandat amb el Congrés extraordinari que s’ha de 
celebrar, com a màxim, tres mesos després de l’elecció de la Comissió gestora.  
 
 

TÍTOL III 
DE LES FINANCES. 
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Article 92 
Fonts ordinàries d’ingressos 
 
Per al seu funcionament, el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca basa els seus 
ingressos econòmics en les quotes dels afiliats i afiliades, en activitats que puguin 
produir guanys, en subvencions públiques i donacions privades, així com en les 
percepcions que puguin rebre els càrrecs públics electes. 
 
Article 93 
Possibilitat d’endeutament 
 
El PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca pot obtenir recursos de tercers -préstecs, 
crèdits, o altres-, sempre que sigui previsible poder atendre la càrrega financera 
que generen. 
 
Article 94 
Pressuposts 
 
L'aplicació dels recursos es farà d'acord amb els pressuposts que la Comissió 
executiva presentarà al Consell de direcció política per a la seva aprovació. El 
pressupost ordinari es presentarà anualment. N'hi haurà d'extraordinaris sempre 
que calgui. 
 
Article 95 
Obligació del pagament de quotes 
 
Tota la militància del partit està obligada a pagar regularment la seva quota. 
 
Article 96 
Quota ordinària 
 
La quota ordinària es fixa per cada Congrés o, en el seu defecte, pel Consell de 
direcció política.  
 
Article 97 
Quotes especials 
 
El Congrés, o el Consell de direcció política, poden establir els supòsits de quotes 
especials.  
 
Article 98 
Quotes extraordinàries 
 
El Consell de direcció política pot acordar quotes o aportacions extraordinàries per a 
finançar campanyes electorals, congressos, o per cobrir qualsevol despesa extra o 
deutes concrets. 
 
Article 99 
Responsabilitat econòmica i comptable  
 
És responsabilitat de la Secretaria d’organització i finances del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca canalitzar tots els recursos del partit i controlar el 



Estatuts actualitzats i aprovats al XXè Congrés del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, 
celebrat el 12 i 13 de juny de 2010. 

20 

 

moviment dels mateixos, així com dur a terme la comptabilitat i informar 
regularment als òrgans de direcció del partit. 
 
Article 100 
Responsabilitat econòmica de les agrupacions 
 
Les Secretaries d’organització i de finances de l’Agrupació local són responsables de 
la gestió econòmica del partit a nivell local. 
 
Article 101 
Aportacions dels càrrecs públics 
 
Els càrrecs públics fan les aportacions al partit que estableix el Congrés o, en el seu 
defecte, el Consell de direcció política.  
 
Article 102 
Assumpció econòmica de despeses judicials 
 
En el cas de presentar-se alguna demanda per via judicial, aquesta sempre ha de 
ser aprovada per dos terços de la Comissió executiva. En el cas que algun militant o 
agrupació hagi interposat alguna denúncia sense el compliment d'aquesta premissa 
el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca no es fa responsable del procés. 
 
 

TÍTOL IV 
 DE LES RELACIONS AMB LA FUNDACIÓ EMILI DARDER. 

 
Article 103 
Objectius comuns 
 

1. Estudiar i desenvolupar el pensament polític, social i cultural del 
nacionalisme democràtic a les Illes Balears. 

 
2. Debatre els continguts del nacionalisme català i la seva importància en els 

àmbits local, illenc, estatal i internacional. 
 
3. Estudiar i difondre les formes pròpies de la democràcia per contribuir a la 

seva actualització i per facilitar i estimular la participació dels ciutadans i 
ciutadanes. 

 
4. Contribuir en la formació política dels ciutadans i ciutadanes, en 

conseqüència de la militància, i aprofundir en el debat polític. 
 

5. La Fundació Emili Darder ha d’esdevenir un mitjà per tal de detectar i 
analitzar les innovacions teòriques, eines, experiències, el coneixement dels 
problemes polítics, la gestió pública o les tècniques electorals. 

 
Article 104 
Òrgans de col�laboració 
 
La Fundació Emili Darder i el PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca han de 
col�laborar a través de la Comissió executiva i de les sectorials del partit. 
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Article 105 
Representants del partit al Patronat de la Fundació Emili Darder 
 

1. La Secretaria general del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca s’encarregarà 
alhora de la Vicepresidència de la Fundació Emili Darder. 

 
2. La Secretaria d’organització i finances del PSM-Entesa Nacionalista de 

Mallorca s’encarregarà alhora de la Tresoreria de la Fundació Emili Darder. 
 
3. La Secretaria de Formació del PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca 

participarà com a vocal. 
 
4. La Secretaria de Formació dels Joves d’Esquerra Nacionalista – PSM 

participarà com a vocal. 
 
5. Un altre membre de la Comissió executiva del PSM-Entesa Nacionalista de 

Mallorca participarà com a vocal. 
 

6. En qualsevol cas, sempre hi haurà un mínim de cinc representants. 
 
Article 106 
Col�laboració econòmica i material 
 
El PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca, mentre sigui necessari, ha de donar 
cobertura material a la Fundació Emili Darder. Els afiliats i simpatitzants del PSM-
Entesa Nacionalista de Mallorca participen en condicions avantatjoses de les 
activitats que genera la Fundació Emili Darder. 
 
 

TÍTOL V 
DELS SÍMBOLS. 

 
Article 107 
Descripció de l’anagrama 
 
Presència de les sigles genèriques "PSM-ENTESA NACIONALISTA" i a sobre les 
quatre barres sobre tres peces aproximadament iguals, segons el logotip adjunt. Els 
colors seran: GROC PANTONE 108, VERMELL PANTONE 185, Negre 100%, fons 
Blanc 100%. La tipografia a utilitzar serà la GILL SANS.  
 
Article 108 
Modificació de l’anagrama 
 
Aquest anagrama pot modificar-se en el cas que una circumstància extraordinària 
ho exigeixi -campanyes electorals, coalicions, altres - previ acord del Consell de 
direcció política. 
 
 
Disposició addicional única 
 
Pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal, en compliment de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
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s’indica que les dades són incorporades al fitxer BDPSM per a la gestió i 
administració d'afiliats del PSM, enviaments d’informacions per SMS i per correu 
electrònic. Tots els afiliats donen el seu consentiment exprés per al tractament de 
les dades per a les finalitats anteriors, i poden exercir en tot moment els seus drets 
d'accés, cancel�lació, rectificació i oposició, enviant una carta a PSM-ENTESA 
NACIONALISTA, C. Isidoro Antillón, núm. 9 de Palma 07006. 
 
 
Disposició final única 
 
Aquests Estatuts només poden ésser modificats pel Congrés del PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca. 
------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 


