ESTATUTS PSM-ENTESA

22è Congrés. 23 de febrer de 2013. Petra

ESTATUTS DEL
PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA-ENTESA (PSM-Entesa)
Aprovats al 22è Congrés celebrat el 23 de febrer de 2013 a Petra
Títol Preliminar.Art. 1.- Objectius.1.El Partit Socialista de Mallorca-Entesa (PSM-Entesa) és un partit democràtic, nacionalista,
progressista i ecologista, amb voluntat de majories socials, que defensa el dret del poble de Mallorca
a decidir el seu futur.
El PSM-Entesa promourà l’estat del benestar; les llibertats dels individus i col·lectius; la dignitat, el
lliure desenvolupament de la personalitat i la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones; la
justícia social, els valors de la pau i una democràcia verament participativa i plural.
El PSM-Entesa beu de les fonts fonamentals del socialisme democràtic i del mallorquinisme polític.
2.L’àmbit territorial del partit és Mallorca. La seu social es troba al Carrer Isidoro Antillón núm. 9,
baixos. 07006. Palma (Mallorca – Illes Balears).
3.El PSM-Entesa treballa per un Estat per a les Illes Balears i vehicula la seva actuació política
a les Illes Balears a partir de la Federació PSM-Entesa, sense perjudici d’altres aliances polítiques
pactades a partir de la Federació.
4.El PSM-Entesa aposta per acords a nivell dels Països Catalans i la participació en institucions
i organitzacions democràtiques internacionals, en un marc de cooperació i solidaritat entre tots els
pobles.
Art. 2.- Denominació i símbols.1.-

La denominació del partit es: Partit Socialista de Mallorca-Entesa i la sigla: (PSM-Entesa).

2.Els símbols i la imatge gràfica del partit, en concret l’anagrama, serà decidit pel Consell de
Direcció Política, procurant la seva coordinació amb els símbols de la Federació PSM-Entesa
Nacionalista.
Art. 3.- Principis organitzatius i de funcionament
1.El PSM-Entesa promourà la més àmplia democràcia interna, en processos de decisió des de
la base, fomentant la participació i l’empoderament de la militància, garantint que els acords bàsics
siguin debatuts i decidits de baix a dalt, tot partint del principi de subsidiarietat i de l’autonomia de les
agrupacions.
2.El PSM-Entesa tractarà com una riquesa la llibertat d’expressió i de pensament en el si de
l’organització.
3.El PSM-Entesa és una organització oberta a la ciutadania i amb el ferm compromís de dur les
inquietuds socials a les institucions polítiques.
4.Les normes de funcionament que aprovin els distints òrgans de PSM-Entesa procuraran la
màxima participació de la militància, les garanties de coneixement dels temes a tractar per part dels
membres dels òrgans col·legiats, i regles que permetin el control democràtic dels òrgans de govern.
Tret de norma en contrari, els acords s’adopten per majoria simple dels presents.
C/ Isidoro Antillón, núm. 9, baixos. 07006. Palma
Tel. 971 775252 · Fax. 971 774848 · mallorca@psm-entesa.cat

Pàgina 1 de 17

ESTATUTS PSM-ENTESA

22è Congrés. 23 de febrer de 2013. Petra

Títol I.- De la participació en el PSM-Entesa.
Capítol I: Dels militants, dels simpatitzants i la participació oberta
Art. 4.- Dels militants
1.-

La condició de militant s’assoleix:
a) per sol·licitud de l’interessat.
b) per concessió per acord entre partits.

2.-

Els militants del PSM-Entesa podran ser afiliats o simpatitzants.

3.Per a la plena eficàcia de la condició de militant, caldrà l’aportació de les dades personals
requerides i l’autorització per figurar en un fitxer electrònic. Recollides aquestes dades, els militants
seran inscrits en un llibre-registre.
Per a la condició d’afiliat, caldrà, a més, l’ingrés de la primera quota o la concessió de l’exempció.
4.-

Als militants se’ls lliurarà un carnet acreditatiu.

5.De totes les altes, se’n darà compte a l’agrupació corresponent i al Consell de Direcció Polític.
En el període que va entre el moment de l’ingrés i el mes següent a la dació de compte al Consell de
Direcció Política, si una agrupació o tres afiliats posen l’alta en qüestió, aquesta quedarà
automàticament suspesa.
En cas de qüestionament, el primer Consell de Direcció Política que es celebri transcorreguts cinc
dies de l’escrit decidirà sobre l’acceptació o denegació de la sol·licitud, prèvia consulta a l’agrupació
local. Tota denegació haurà de ser degudament motivada.
6.-

La condició de militant de PSM-Entesa es perdrà per:
a) Renúncia voluntària expressada de manera inequívoca.
b) Expulsió d’acord amb el procediment i garanties previst en aquests Estatuts i les
normes que el despleguin.

En el cas d’impagaments, els militants-afiliats passaran a la condició de militants-simpatitzats d’acord
en allò previst en els presents Estatuts i les normes que el despleguin.
Art.- 5.- De la gent propera al partit.1.Les agrupacions locals identificaran persones properes a l’ideari del PSM-Entesa i mantindrà
un llistat actualitzat a càrrec de la secretaria d’organització de l’agrupació o persona en qui delegui.
Periòdicament, l’agrupació trametrà el llistat actualitzat a la secretaria d’organització de la comissió
executiva.
2.-

Per usar les dades en fitxers informatitzats, caldrà autorització personal.

3.El PSM-Entesa procurarà informar al col·lectiu de gent propera de les seves iniciatives i
actuacions i promourà la seva participació en els debats socials i en la seva presa de posició pública,
així mateix, els convidarà a participar en les campanyes i actuacions del partit. Podrà convocar-los a
reunions informatives, deliberatives o decisòries.
4.Els ciutadans que expressin la seva voluntat de ser considerats gent propera al PSM-Entesa, i
no hi siguin tractats, podran recórrer al comitè de garanties democràtiques, el qual resoldrà el que
correspongui, oïdes les parts.
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Art. 6.- De la participació oberta i les primàries.1.El PSM-Entesa promourà sessions obertes amb els ciutadans i informarà i recaptarà opinions
del conjunt de la ciutadania, participant en les xarxes i els moviments socials.
2.El PSM-Entesa promourà els instituts de democràcia directa i la màxima participació dels
ciutadans en la presa de decisions, tant per adoptar la posició del partit, com en el debat i decisió
finals.
3.El PSM-Entesa, en els supòsits i en les condicions que decideixi el Consell de Direcció
Política, promourà l’elecció dels seus cap de llista electorals a partir de primàries obertes entre tots
els ciutadans interessats.
4.Igualment, el PSM-Entesa, en els supòsits i les condicions que decideixi el Consell de
Direcció Política, sotmetrà a procés de selecció (oposició) interna entre militants, col·laboradors i gent
propera, l’elecció dels membres no electes amb dedicació a les institucions. Aquesta dedicació no
tendrà mai una durada superior a dues legislatures.
Capítol II.- Dels drets i deures dels militants
Art. 7.- Drets de la militància
1.- Són drets dels militants:
a) Tenir veu a les assemblees del PSM-Entesa i participar en els processos congressuals. El
dret a vot serà el previst en cada cas, sense perjudici d’haver-se de respectar els mínims
establerts en els presents Estatuts.
b) Participar en l’elecció de les llistes electorals en les que participi el PSM-Entesa.
c) Participar en l'elaboració i aprovació de la línia política.
d) Participar de l’activitat del PSM-Entesa.
e) Rebre i sol·licitar informació de les actuacions de l'entitat, així com expressar-ne la seva
opinió mitjançant els òrgans representatius del PSM-Entesa. Poder dirigir-se als òrgans
del partit i als seus càrrecs electes per demanar informes o fer propostes
f)

Utilitzar els serveis, reunir-se als seus locals, així com emprar la resta de la infraestructura
del partit, sempre que no interfereixi en l’acció general.

g) Posseir el carnet del PSM-Entesa.
h) Esser convocat a les sessions dels òrgans dels quals forma part i tenir accés a les
convocatòries dels òrgans als quals pot assistir tot i no fer-ne part.
i)

Beneficiar-se de la solidaritat de l'organització en cas de persecució per mor de les seves
activitats en defensa dels ideals del PSM-Entesa.

j) Altres drets i deures específics que contemplin aquests Estatuts o els Reglaments aprovats
en Assemblea-Congrés.
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Art. 8.- Deures de la militància
Són deures dels militants:
a) Acceptar, assumir i promoure els principis del Títol Preliminar d'aquests Estatuts i complir
els acords adoptats pel PSM-Entesa.
b) No pertànyer a cap altra organització política, tret de les que hi hagi establerts convenis
específics.
c) En la mesura de la seves disponibilitats, col·laborar en l’èxit, i, en cap cas, perjudicar, les
campanyes i accions del PSM-Entesa.
e) Guardar sigil en aquella informació d’ús intern que rebi del partit.
Art. 9.- Drets i deures específics dels afiliats.1.-

Drets específics dels afiliats:
a) Ésser candidats a la comissió executiva, a la Mesa del Congrés, a conseller del Consell de
Direcció Política per elecció del Congrés, de la comissió de garanties democràtiques o de
la comissió revisora de comptes.
b) Promoure mocions de censura o la remoció dels òrgans de direcció d’acord amb el
procediment establert reglamentàriament.
c) Votar els Estatuts del PSM-Entesa i les seves modificacions.

2.Els afiliats estan obligats a pagar la quota establerta, sense perjudici que en cap cas es
perdrà la condició d’afiliat per causa de la seva situació econòmica.
3.Altres drets i deures específics que contemplin aquests Estatuts. Així mateix, el PSM-Entesa
podrà establir algun tracte específic per als afiliats en atenció a la seva contribució econòmica, però
no establir distincions en drets polítics que no siguin els previstos en aquests Estatuts.
Capítol III.- Dels partits locals
Art. 10.- Dels partits locals.1.Els partits d’àmbit municipal podran formar part del PSM-Entesa si així ho aproven les
respectives direccions.
2.Totes les persones afiliades als partits que s’integrin en el PSM-Entesa seran també militants
del PSM-Entesa. Per a tenir la condició de militant-afiliat s’haurà de satisfer la quota establerta, sense
perjudici dels casos d’exempció que reconegui el PSM-Entesa.
3.El PSM-Entesa equipararà el partit local a una agrupació local als efectes de participació en
els debats i decisions del PSM-Entesa, renunciant a crear agrupació pròpia en el municipi.
4.El partit local assumirà els acords del PSM-Entesa tot mantenint l’autonomia de decisió en
l’àmbit estrictament local.
5.L’acord d’integració suposarà el suport del PSM-Entesa a la candidatura electoral del partit
local a les eleccions municipals, en la fórmula electoral que es decideixi. El partit local darà suport a
la candidatures en les que participi, o a les que doni suport, el PSM-Entesa en totes les
convocatòries electorals d’abast supramunicipal.
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6.Només l’Assemblea del PSM-Entesa podrà acordar motivadament la dissolució de l’acord
amb el partit local. La dissolució de l’acord no comportarà conseqüències directes sobre els militants,
sense perjudici, si escau, de l’obertura d’expedient.
7.El PSM-Entesa també podrà arribar a acords amb partits locals que no s’hi integrin d’acord
amb les condicions que aprovin els òrgans de direcció.
Capítol IV.- De la disciplina
Art. 11.- Motius de sanció als militants
Són motius de sanció, previs tràmits reglamentaris i mitjançant la decisió dels òrgans competents:
a) Faltar als acords del PSM-Entesa.
b) Cometre actes notòriament greus d'indisciplina o que de qualsevol manera violi les
obligacions que imposen els Estatuts presents.
1.Podran presentar denúncies, per escrit i degudament signades, qualsevol militant i qualsevol
òrgan del PSM-Entesa.
2.La Comissió de garanties democràtiques tractarà sobre les denúncies. Si considera que la
sol·licitud d’obertura d'expedient està mínimament justificada i acompanyada dels elements de judici
pertinents, obrirà la causa; cas contrari l’arxivarà sense més tràmit comunicant-ho així als
denunciants. L’acord d’arxiu serà recurrible davant el CDP.
3.La Comissió de garanties democràtiques podrà suspendre cautelarment de militància
qualsevol membre del PSM-Entesa quan així ho demani motivadament la Comissió Executiva.
Art. 13.- Instrucció de l’expedient.1.Si obri expedient, la Comissió de garanties democràtiques elaborarà un primer informe per
escrit, fent esment dels articles d’aquests Estatuts i/o dels acords afectats, en un termini de temps no
superior als 15 dies naturals posteriors a la denúncia. L’escrit haurà d'especificar la proposta de
sanció que es consideri adient.
2.La Comissió trametrà l’informe a totes les parts interessades, inclosos els òrgans de
l’agrupació local al qual pertanyin els denunciats, i escoltarà els seus arguments.
3.Després del tràmit d’audiència, la Comissió elevarà proposta de sanció o d’arxiu de
l’expedient al CDP.
Art. 14.- Resolució del Consell de Direcció Política
1.Correspon al Consell de Direcció Política decidir, de forma motivada, sobre les sancions als
militants. Tots els membres del CDP tendran accés a tot l’expedient abans de la votació. Els afectats
i l’instructor tendran veu en el CDP si així ho sol·liciten.
2.Sense perjudici de la via judicial, no hi haurà apel·lació 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 serà adreçada a la Mesa del CDP que, només si la troba
justificada, la tramitarà als membres del CDP, els quals en la propera reunió ordinària decidiran sobre
l'afer d'una manera definitiva i irrevocable.
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Art. 15.- Les sancions.1.-

Les sancions seran proporcionals a la infracció i poden consistir en:
a) l’advertència
b) la suspensió temporal de militància.
c) l’expulsió.

2.El reingrés d’un militant expulsat haurà d’aprovar-se de manera específica pel CDP durant els
cinc anys següents a l’acord d’expulsió sense que li siguin d’aplicació les regles generals.
3.Quan el militant denunciat sigui un càrrec públic o ocupi càrrecs de responsabilitat en
l'organització interna del partit, podran acordar la revocació dels càrrecs interns i proposar el
cessament en les funcions del càrrec públic, sense perjudici del que prevegi la normativa vigent.
Art. 16.- Impagament de la quota d’afiliat.1.La manca de pagament injustificada de la quota d’afiliat comportarà el pas a la condició de
simpatitzant, sense que comporti procediment sancionador.
2.Després de l’impagament de dues quotes consecutives, el secretari de finances comunicarà a
l’afiliat les conseqüències de l’impagament, atorgant-li un termini d’un mes per posar-se al corrent de
pagament. Si, en el termini anterior, l’afiliat sol·licita exempció de quota o quota reduïda, es
suspendrà el procediment fins a la resolució del secretari de finances.
3.La resolució del secretari de finances és recurrible davant el CDP, previ informe de la
comissió de garanties, que garantirà que cap afiliat perdi la seva condició amb motiu de la seva
situació econòmica.
Títol II
De l’organització i funcionament del PSM-Entesa
Capítol I : De l’Assemblea General de Militants
Art. 17.- Preeminència de l’Assemblea.1.L’Assemblea General de Militants és el màxim òrgan del partit. Tots el altres òrgans, així com
tota la militància, han de complir les decisions de l’Assemblea.
2.-

Tots els militants tenen dret a participar en els debats de l’Assemblea.

Article 18.- Atribucions de l’Assemblea.Són atribucions de l’Assemblea:
a) Definir els principis, l’estratègia i la línia política del partit.
b) Aprovar i modificar els Estatuts del partit, així com les normes reglamentàries que
consideri, sense perjudici d’autoritzar la modificació d’aquestes al CDP.
c) Aprovar les adhesions a federacions o coalicions estables, així com la dissolució del partit.
d) Nomenar el secretari general i la direcció del partit, així com jutjar-ne l'acció política.
e) Elegir la comissió de garanties democràtiques i la Revisora de Comptes.
f) Elegir la mesa del Consell de Direcció Política
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Art. 19.- De l’Assemblea-Congrés.1.L’Assemblea ordinària o Congrés es reuneix regularment cada dos anys per, com a mínim,
renovar els òrgans del partit. Per qüestions polítiques rellevants, i raonat i debatut pel Consell Polític,
es podrà ajornar aquest termini, en cap cas, el període intercongressual no podrà ser superior a 3
anys.
2.L’acord de convocatòria, que haurà d’adoptar el Consell de Direcció Política, inclourà una
regulació de la fase precongressual que garanteixi la participació de tota la militància en els debats,
sense perjudici de la possibilitat, per a la regulació dels debats i les votacions d’esmenes en el propi
Congrés, l’Assemblea arbitri reglamentàriament un sistema de delegats. El Reglament decidirà sobre
la participació de no militants en els debats.
3.La convocatòria, l'ordre del dia, la regulació del procés i totes les ponències seran enviades a
les Agrupacions Locals en temps i forma per tal que tothom ho pugui llegir i, en el seu cas, esmenar
(en cap cas el temps podrà ser inferior a un més). A partir d'aquest moment es considerarà obert el
període pre-congressual.
4.La petició d'un deu per cert de la militància en el termini d’un mes posterior a la convocatòria,
serà suficient per a incloure a l'ordre del dia, qualsevol punt no previst.
Art. 20.- De les Assemblees extraordinàries.1.L'Assemblea extraordinària podrà ser convocada pel Consell de Direcció Política o per la
Comissió Executiva, convocatòria que serà obligatòria si així ho sol·licita un deu per cent dels
militants els quals hauran d’aportar l’ordre del dia.
2.Les Assemblees extraordinàries seran convocades amb una setmana d'antelació, com a
mínim. Amb la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia i la proposta dels acords que es pretenen.
3.La convocatòria podrà preveure la participació, fins i tot amb veu i vot, als assistents no
militants.
Art. 21.- Del funcionament del Congrés.1.A l'inici de la primera sessió del Congrés, el secretari general presentarà un informe de gestió
que inclourà un estat de comptes de l’entitat, el qual serà sotmès a votació.
2.Seguidament, la Comissió Permanent de la Comissió Executiva, en nom del Consell de
Direcció Política, sotmetrà a la consideració dels i de les congressistes una proposta de Reglament
Intern del Congrés i una proposta de Mesa del Congrés, formada per cinc membres militants-afiliats.
3.Una vegada aprovat el Reglament Intern i elegida la Mesa del Congrés, la Comissió Executiva
cessarà i també cessaran la Comissió de garanties democràtiques, Revisora de Comptes així com
els consellers i conselleres respectius.
Durant la celebració del Congrés, la Mesa actuarà 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 gestora.
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Capítol II: Del Consell Polític
Art. 22. Atribucions.1.El Consell Polític és l'òrgan permanent que ostenta les més àmplies facultats de direcció i
decisió polítiques del PSM-Entesa en els períodes intercongressuals
2.-

En concret, és competència del Consell de Direcció Política:
a) Vetllar pel compliment dels acords dels Congressos i dirigir i definir la política del PSMEntesa entre Congressos.
b)

Examinar la gestió de la Comissió Executiva, inclosa la convocatòria d’assembleacongrés per a la seva substitució.

b) Debatre l'informe polític i els plans de feina que presenti la Comissió Executiva i acordar
les accions adients.
c) Cobrir les vacants de consellers i conselleres, dels membres de les Comissions d’Ètica i
Garanties i la Revisora de Comptes, i dels vocals de la comissió executiva. Quan quedi
vacant la Secretaria General, o hi quedin la meitat més un dels membres de la Comissió
Executiva, convocarà Assemblea extraordinària per elegir una nova executiva.
d) Examinar els informes de la Comissió de garanties democràtiques, quan escaigui, i
entendre de les qüestions disciplinàries que li assignin els Estatuts.
e) Establir les línies fonamentals de la política electoral del PSM-Entesa.
f)

Aprovar les llistes electorals del PSM-Entesa, sense perjudici de les competències de les
agrupacions locals en les eleccions municipals.

g) L’elecció de candidats garantirà el dret de participació de la militància i, en els casos de
concurrència que compleixin els requisits que s’hagin previst, es convocarà un procés de
primàries obert a tots els ciutadans interessats, que serà regulat pel CDP, amb un registre
de participants.
h) Preparar i convocar la celebració dels Congressos, així com decidir sobre aquelles
qüestions que, tot afectant la sobirania del PSM-Entesa (acords electorals o polítics amb
altres partits, organització interna, línia política, etc.) no puguin ésser aprovades en
Congrés.
i)

Aprovar els pressuposts, ordinaris i extraordinaris, que presenti la Comissió Executiva, així
com la liquidació dels pressupostos.

j)

D'altres previstes als Estatuts.

Art. 23.- Composició.1.-

Formen part del Consell Polític tots els militants/afiliats del PSM-Entesa i del JEN-PSM.

2.-

Els simpatitzants del PSM-Entesa i del JEN-PSM podran assistir sense dret a vot.
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Art. 24.- De la Mesa i del funcionament del Consell Polític.1.El Consell de Direcció Política serà presidit per una Mesa estable de tres membres,
Presidència, Vice-presidència i Secretaria, que no podran ser tots tres del mateix sexe.
Les seves funcions seran:
a) Moderar els debats. La Mesa procurarà que tots els assistents puguin intervenir.
b)

Fer un llistat dels consellers i conselleres assistents.

c) Elaborar l'ordre del dia i l'acta.
d) Convocar el Consell.
e) Actuar de Junta Electoral per garantir la igualtat d’oportunitats entre els aspirants a la
secretaria general, fins a la constitució de l’assemblea-congrés.
2.El funcionament del Consell de Direcció Política es regirà, en tot allò no previst en aquests
Estatuts, pel seu Reglament de règim intern.
Art. 25.- Convocatòries.1.El CDP es reunirà ordinàriament cada tres mesos. Serà convocat obligatòriament per la Mesa
del Consell de Direcció Política, a proposta de la Comissió Executiva, que trametrà la proposta
d'ordre del dia i els documents que siguin necessaris per al debat.
2.El Consell de Direcció Política podrà reunir-se de manera extraordinària a proposta de la
Secretaria General, de la Comissió Executiva, si ho demanen 5 agrupacions, o un 5% dels militants
del PSM-Entesa i els JEN-PSM.
Capítol III:
De l’Agrupació municipal
Art. 26.- Nucli bàsic d’organització territorial.1.El nucli bàsic d'enquadrament organitzatiu i de funcionament del PSM-Entesa són les
Agrupacions municipals.
2.-

Hi haurà una agrupació municipal per municipi.

3.Així mateix, podrà haver-hi agrupacions locals, que formaran part de la municipal, en tots els
nuclis de població o en les barriades o districtes electorals en les que hi hagi un mínim de 4 militants.
Art. 27.- Organització de l’agrupació.Són òrgans necessaris de l’agrupació:
a) L’Assemblea de Militants.
b) La direcció local, integrada, com a mínim, per la Secretaria General de l’agrupació i, en el
cas de l’agrupació municipal, pel portaveu municipal, si n’hi ha.
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Art. 28.- De l’assemblea de militants.1.-

L'Assemblea és sobirana en qualsevol qüestió relativa al funcionament de l'Agrupació.

2.-

Correspon a l’Assemblea:
a) L'establiment d'una base estratègica i d'una línia d'acció política i social.
b) L'aprovació, modificació o derogació dels reglaments interns, que podran establir els
períodes mínims de reunió, els quòrums d'assistència, l'estatut de les persones no
militants, la regulació de les agrupacions locals, sense perjudici del que disposen aquests
Estatuts i de garantir-los en tot cas un marge d’autonomia.
c) L'acció política a l'àmbit local i la llista i el programa que ha de presentar l'agrupació a les
eleccions locals.
d) L’elecció i remoció de la direcció.
e) Les previsions d'ingressos i despeses.
f)

la resta que li reconeixen els presents Estatuts.

3.Es reunirà amb una periodicitat mínima de tres mesos i haurà de reunir-se extraordinàriament
si així ho sol·licita un 20% dels seus membres en un escrit en el qual precisaran l’ordre del dia.
Art. 29.- La direcció de l’agrupació.1.La direcció dinamitza l’activitat de l’agrupació i la representa, executa els acords de
l’Assemblea, negocia amb les altres forces polítiques i socials i promou la participació de tots i totes
els membres de l'agrupació, la participació oberta dels ciutadans i la implicació social del PSMEntesa.
2.Els càrrecs de les agrupacions es renovaran en el termini de tres mesos posteriors a cada
congrés ordinari que celebri el partit, en votació lliure i secreta oberta a tots els militants.
3.El reglament de l’agrupació podrà reservar als militants-afiliats els càrrecs de direcció i/o els
representants al Consell de Direcció política.
Capítol IV:
De la Comissió Executiva, la Comissió Permanent i la Comissió gestora.
Art. 30.- Funcions.La Comissió Executiva, sota la direcció del secretari general, és l’òrgan de direcció del partit i
d'executar les directrius d'actuació.
Art. 31.- Elecció i composició.1.La Secretaria General i la resta de la Comissió Executiva serà elegida directament pel
Congrés, tret dels membres nats del Consell de Política Municipal i del JEN-PSM, i dels
representants institucionals que es determinin en cada ocasió.
2.-

El reglament intern del Congrés fixarà en cada ocasió:
a) El nombre de membres, que serà senar, preveient una forquilla per a la Permanent, i un
nombre de vocals.
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b) El sistema d'elecció, que haurà de respectar la paritat de gènere. En l’elecció de vocals,
es preveurà un sistema proporcional que limiti el nombre de suports que podrà expressar
cada elector, que es situarà entre la meitat més un i els dos terços dels aspirants a vocals.
c) Els membres nats en representació institucional.
3.Els candidats a la secretaria general presentaran una composició de la permanent en llista
tancada, no bloquejada, que precisarà els integrants, que hauran de ser militants-afiliats, i les seves
funcions. Els candidats defensaran la seva candidatura davant l’assemblea.
4.Tots els militants-afiliats, i només ells, poden presentar-se a vocals de l’executiva en una llista
oberta i tenen dret a una breu presentació davant l’assemblea.
5.Entre Congressos, el Secretari General podrà separar i nomenar membres de la comissió
permanent, dant-ne compte al Consell de Direcció Política. Només el Consell de Direcció Política
podrà separar els vocals de la Comissió Executiva, així com nomenar substitucions en les vacants
que es produeixin. Els membres nats podran ser substituïts per l’òrgan que els hagi nomenat. Les
substitucions respectaran les normes de paritat establertes per a cada òrgan.
Art. 32.- Funcionament.1.La Comissió Executiva es reunirà en ple, de forma ordinària, una vegada cada mes, com a
mínim, i de forma extraordinària a instància de la secretaria general o d’un terç dels seus membres.
2.El quòrum mínim necessari per la seva constitució i per la validesa dels acords és d’un terç
dels seus membres.
3.-

El secretari general assignarà funcions als vocals.

Art. 33.- De la comissió permanent.1.La Comissió Permanent gestionarà, sota la direcció del secretari general, el dia a dia del
partit.
2.Les reunions de la Comissió permanent seran, com a mínim, cada quinze dies. Els acords
adoptats per part de la Comissió Permanent, seran comunicats a la Comissió Executiva.
3.La funció de la Comissió Permanent també assumirà, amb caràcter extraordinari i quan les
circumstàncies així ho exigeixin, les facultats de la Comissió Executiva en la impossibilitat que
aquesta es reuneixi.
Art. 34.- La comissió gestora.
1.En cas de dimissió del secretari general, es constituirà una comissió gestora la funció de la
qual serà celebrar un congrés extraordinari per elegir, en un termini no superior a tres mesos, una
nova direcció, mentrestant, actuarà de direcció provisional.
2.La Comissió gestora serà elegida en una Assemblea extraordinària que es celebrarà el segon
dissabte posterior a la renúncia del secretari general. Entre tant, dirigeix el partit la vicesecretaria
general i, si no n’hi hagués o també hagués dimitit, actuarà de secretari general provisional el
membre de l’executiva de més edat. Cas de dimissió en bloc de l’executiva, n’assumirà la direcció
provisional la Mesa del CDP.
3.L’Assemblea elegirà una gestora de 7 membres en llista oberta a la que poden aspirar tots els
militants-afiliats, i només ells. L’elecció garantirà la paritat. El membre més votat actuarà com a
portaveu i primum inter pares.
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Art. 35.- De la secretaria general.1.El secretari general del PSM-Entesa dirigeix la comissió executiva i coordina la gestió dels
seus membres, essent el màxim responsable de l’execució efectiva dels acords dels òrgans del partit.
2.El Secretari General ostenta la representació legal del PSM-ENTESA, la qual cosa li atorga la
potestat, entre d’altres, de subscriure, en nom del partit: l’atorgament i revocació de poders de tots
tipus; documents públics o privats relacionats amb pactes o coalicions entre el PSM-ENTESA i altres
formacions polítiques; la subscripció de pactes de govern a qualsevol àmbit institucional on hi
participi el PSM-ENTESA així com els nomenaments de representants o qualsevol altre tipus de
documentació remesa a les juntes electorals o a l’administració electoral competent a cada
convocatòria.
3.Cas que sigui necessari atorgar poders en escriptura pública, la Comissió executiva adoptarà
els acords escaients per designar el secretari general com a representant legal de l’entitat.
Capítol V.Del Consell de Política Municipal
Art. 36.- Funcions.El Consell de Política Municipal és un òrgan autònom d’interrelació dels regidors i Batles, amb
l’objectiu de reforçar el caràcter municipalista del partit.
Art. 37.- Composició i participació a l’executiva.1.El Consell de Política Municipal estarà format per tots els regidors i regidores, Batles i
Batlesses, del PSM-Entesa, i tendrà un funcionament assembleari.
2.El Consell de Política Municipal elegirà d’entre els seus membres militants al PSM-Entesa,
dos regidors o regidores representants d’un equip de govern municipal i dos regidors o regidores d’un
equip de l’oposició, els quals passaran a formar part de la comissió executiva. Després de cada
congrés, renovarà els càrrecs en la primera sessió que celebri.
Capítol VI:
De la Comissió de garanties democràtiques
i del Síndic de Greuges
Art. 38.- Funcions.1.La Comissió de garanties democràtiques és un òrgan independent que ha de vetllar què es
respectin els drets dels afiliats i analitzi si s’han vulnerat els deures i les obligacions que corresponen
als membres i òrgans del partit, exercint les competències d’instrucció disciplinària previstes en els
presents Estatuts.
2.Tots els o les militants que siguin citats per la Comissió de disciplina i garanties
democràtiques estan obligats a acudir-hi i a facilitar tota la informació requerida.
3.-

La Comissió garantirà el dret a la lliure expressió i la pluralitat interna del PSM-Entesa.

Art. 39.- Composició i incompatibilitats.1.Estarà formada per cinc membres elegits pel Congrés en llista oberta i en la qual cada elector
no podrà expressar el suport a més de tres membres. En cas que calguin substitucions, seran
nomenats pel Consell de Direcció Política. Tots els militants-afiliats, i només ells, poden optar a
consellers de la comissió de garanties democràtiques.
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2.El càrrec de membre de la Comissió de garanties democràtiques és incompatible amb els
següents:
a) Membre de la Comissió Executiva.
b) Membre del Consell de Direcció política.
c) Ocupar càrrecs públics a les institucions en representació del PSM-Entesa.
Art. 40.- Del Síndic de Greuges.El membre més votat de la comissió n’exercirà la presidència i, a més, tendrà la condició de Síndic
de greuges del militant, amb la funció de defensar-ne els seus drets.
Capítol VII:
De la Comissió Revisora de Comptes
Art. 41.- Funcions.La Comissió Revisora de Comptes és l'òrgan del partit encarregat de la supervisió interna i
independent de la comptabilitat, verificar l'administració dels mitjans econòmics i controlar que el seu
ús s'adeqüi a les resolucions adoptades pels òrgans directius del PSM-Entesa.
Art. 42.- Composició i incompatibilitats.1.Estarà formada per cinc membres elegits directament pel Congrés en llista oberta i en la qual
cada elector no podrà expressar el suport a més de tres. Tots els militants-afiliats, i només ells,
poden optar a consellers de la comissió revisora de comptes. En cas que calguin substitucions, seran
nomenats pel Consell de Direcció Política.
2.Els membres estaran sotmesos al mateix règim d’incompatibilitats que els de la comissió de
garanties democràtiques.
Art. 43.- De la fiscalització.1.La Comissió Revisora de Comptes informarà els esborranys de pressupostos i la seva
liquidació, així com els comptes anuals de l’entitat i la compatibilitat dels processos electorals. El seu
informe, que podrà incloure recomanacions, acompanyarà preceptivament la proposta que l’executiva
elevi al CDP.
2.En el cas que l’executiva no remeti a la Comissió la proposta de pressupostos abans de l’1 de
desembre de l’any anterior o no presenta la liquidació abans del 30 de març de l’any següent, la
Comissió elaborarà d’ofici un informe sobre la situació econòmica que elevarà a la Mesa del CDP,
que l’inclourà preceptivament en l’ordre del dia de la propera sessió que celebri.
3.Davant qualsevol petició formal de la Comissió Executiva o del Consell de Direcció Política,
haurà de donar resposta detallada i per escrit en un termini de temps no superior als 30 dies naturals.
4.El responsable de finances del PSM-Entesa facilitarà a la Comissió totes les dades que siguin
necessàries per al seu treball. 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.
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TÍTOL III
De les finances
Art. 44.- Dels ingressos.1.-

Per al seu funcionament, el PSM-Entesa basarà els seus ingressos econòmics:
a)

En les quotes dels afiliats i afiliades.

b)

En les subvencions i ajudes institucionals.

c)

En activitats que puguin produir guanys i el rendiment del seu propi patrimoni.

d)

En donacions, llegats i herències.

e)

En d’altres ingressos legalment previstos.

2.El PSM-Entesa també podrà obtenir recursos de crèdits sempre que sigui previsible poder
atendre la càrrega financera que generin.
Art. 45.- Pressupostos i despeses.1.L'aplicació dels recursos es farà d'acord amb els pressuposts que la Comissió Executiva
presentarà als Consellers i conselleres per a la seva aprovació, previ informe de la comissió revisora.
El pressupost ordinari es presentarà anualment. N'hi haurà d'extraordinaris per a les campanyes
electorals i sempre que calgui.
2.Els pressupostos inclouran una memòria, un annex de personal i unes normes d’execució que
precisaran l’òrgan que pot autoritzar les despeses. La signatura de crèdits o la presentació de
demandes judicials hauran de ser autoritzades necessàriament per la Comissió Executiva, previ
estudi sobre la seva viabilitat.
3.El CDP també debatrà els comptes anuals (amb balanç, compte de resultats i memòria) i la
liquidació del pressupostos, amb l’informe que n’hagi emès la comissió revisora.
4.La comptabilitat del partit inclourà la totalitat de l’organització territorial sense perjudici de
l’autonomia financera de les agrupacions locals. En aquest sentit, les normes d’execució
pressupostària hauran d’assignar a les agrupacions locals part dels ingressos per la quota dels seus
afiliats i el gruix de l’assignació al grup municipal i de l’aportació dels seus càrrecs municipals,
procurant l’equilibri respecte dels acords amb els partits locals que s’hi integrin.
5.En els processos electorals, el CDP aprovarà els pressupostos de campanya i els comptes
finals del procés electoral. Tan bon punt es tanqui la comptabilitat electoral s’integrarà el seu resultat
a la compatibilitat i els pressupostos generals.
6.El PSM-Entesa mantindrà la màxima publicitat dels seus comptes, a disposició de la militància
i en publicarà un resum per al coneixement general.
Art. 46.- De la quota dels afiliats.1.-

La quota anual serà fixada pel Consell de Direcció Política.

2.-

A més de la quota general, el Consell de Direcció Política preveurà:
a) Els supòsits i l’import de quotes reduïdes, segons les diverses circumstàncies.

C/ Isidoro Antillón, núm. 9, baixos. 07006. Palma
Tel. 971 775252 · Fax. 971 774848 · mallorca@psm-entesa.cat

Pàgina 14 de 17

ESTATUTS PSM-ENTESA

22è Congrés. 23 de febrer de 2013. Petra

b) Els casos dels partits d’àmbit local.
c)

3.-

Els supòsits en els quals el secretari de finances podrà acordar l’exempció de la quota per
un període determinat, no superior a dos anys, al final del qual se’n podrà acordar la
pròrroga. Ningú podrà perdre la condició d’afiliat per falta de recursos econòmics.

En els casos de doble militància s’estarà als acords que la reconeguin.

4.L’impagament de quotes no comportarà en cap cas la pèrdua de la condició de militant,
només la d’afiliat, en els termes previstos en aquests Estatuts.
Art. 47.- De la responsabilitat de les finances.1.El PSM-Entesa comptarà sempre d’un responsable de finances en el si de la Permanent que
serà el màxim responsable de canalitzar tots els recursos del partit i controlar el moviment dels
mateixos, així com dur a terme la comptabilitat i informar regularment als òrgans de direcció del partit.
2.-

També les agrupacions locals, comptaran amb un responsable de finances.

Art. 48.- De les aportacions dels càrrecs públics.1.Les persones que accedeixin a un càrrec públic remunerat en motiu de la seva relació amb el
PSM-Entesa, hauran de fer les aportacions al partit que aprovi el Consell de Direcció Política.
2.Així mateix, el Consell de Direcció Política aprovarà una recomanació de donatius al PSMEntesa, tenint en compte les remuneracions anteriors del càrrec públic i l’especificitat dels càrrecs
municipals.
Art. 49.- de la representació legal en matèria financera.1.El secretari general i dues persones més elegides per la Comissió Executiva del PSMENTESA, entre les quals hi haurà de figurar el responsable de les finances del partit, ostentaran la
representació legal del PSM-ENTESA per subscriure documents o realitzar les gestions oportunes
per tal d’operar amb entitats financeres, fent tot quan la legislació i pràctiques bancàries permetin,
amb la signatura de dues de les tres persones ressenyades.
2.En concret, obrir, cancel·lar, fer el seguiment i operar comptes i llibretes d’estalvi, comptes
corrents i de crèdit, disposant de saldos mitjançant talons, transferències i altres ordres de pagament
i en qualsevol altra forma, sol·licitant i impugnant saldos i estats d’aquests comptes; sol·licitar
préstecs i gravar-los amb garantia hipotecaria; lliurar, acceptar, avalar, endossar, cobrar, intervenir i
negociar lletres de canvi i altres efectes; fiançar tot tipus d’operacions mercantils a favor de qualsevol
persona o entitat; atorgar i revocar poders de tots tipus, així com obtenir quantes còpies precisi del
present instrument.
3.Cas que sigui necessari atorgar poders en escriptura pública, la Comissió executiva adoptarà
els acords escaients per designar les tres persones anteriors com a representants legals de l’entitat
per a l’activitat financera, autoritzant l’actuació amb la signatura de dos de les tres persones
ressenyades.
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TÍTOL IV.DE LES RELACIONS AMB LA FUNDACIÓ EMILI DARDER
Article 50.- 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 d’esquerres 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 51.- Òrgans de col·laboració.La Fundació Emili Darder i el PSM- Entesa per Mallorca han de col·laborar a traves de la Comissió
executiva i de les sectorials del partit.
Article 52.- Representants del partit al Patronat de la Fundació Emili Darder.1.
La Secretaria general del PSM-Entesa per Mallorca s’encarregarà alhora de la Vicepresidència de la Fundació Emili Darder.
2.
La Secretaria d’organització i finances del PSM-Entesa per Mallorca s’encarregarà alhora de
la tresoreria de la Fundació Emili Darder.
3.

La Secretaria de formació del PSM-Entesa per Mallorca participarà com a vocal.

4.

La Secretaria de formació dels JEN-PSM participarà com a vocal.

5.
Un altre membre de la comissió executiva del PSM-Entesa per Mallorca participarà com a
vocal.
6.

En qualsevol cas, sempre hi haurà un mínim de cinc representants.

Article 53.- Col·laboració econòmica i material.El PSM-Entesa per Mallorca, mentre sigui necessari, ha de donar cobertura material a la Fundació
Emili Darder. Els afiliats i simpatitzants del PSM-Entesa per Mallorca participen en condicions
avantatjoses de les activitats que genera la Fundació Emili Darder.
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Títol V.DE LES RELACIONS AMB ELS JOVES D’ESQUERRA NACIONALISTA-PSM
Art. 54.- Col·laboració amb el JEN.Els JEN-PSM es relacionen amb el PSM des de la igualtat i l'autonomia tant organitzativa com
decisòria. I com a organització política juvenil de referència del PSM, els JEN-PSM tenen la
representació dins els distints òrgans del PSM que en marquin els Estatuts. Tots els joves que militin
al PSM i ho sol·licitin expressament seran militants del JEN-PSM. En aquests casos, serà el JENPSM l'encarregat de gestionar la seva militància.
Art. 55.- Relació econòmica i material.El PSM col·laborarà amb el JEN-PSM dotant-los amb una infrastructura bàsica i amb una previsió
econòmica dins els pressuposts ordinaris anuals, negociable d’acord amb la situació econòmica
d’ambdues entitats. El JEN-PSM haurà de presentar un pressupost anual i el balanç de l’any anterior,
per tal que la Comissió Revisora de Comptes elabori un informe a la Secretaria de Finances i a la
Comissió Executiva, on es proposi aquesta partida econòmica, i fiscalitzi el pressupost i el balanç de
l’any anterior.
Títol VI.- De la reforma dels Estatuts
Art. 56.- De la reforma.1.-

Aquests Estatuts només podran ésser modificats pel Congrés del PSM-Entesa.

2.Per adoptar-se un acord de modificació dels Estatuts, la proposta que es sotmeti a votació
haurà de precisar clarament els termes de l’esmena, amb el text exacte que s’inclogui, suprimeixi o
substitueixi.
3.Els acords amb altres partits que afectin l’aplicació pràctica dels presents Estatuts hauran de
ser ratificats en Assemblea per a la seva plena efectivitat i hauran de precisar els termes en què
quedin afectades les previsions estatutàries.
Disposició addicional primera.1.El PSM-Entesa és continuador de la tasca duta a terme sota les denominacions PSM-Partit
Socialista de Mallorca, ExM-Entesa per Mallorca, Entesa, PSM-Nacionalistes de Mallorca, PSMEntesa Nacionalista de Mallorca, PSM-Esquerra Nacionalista, Partit Socialista de les Illes.
2.Els militants del PSM-Entesa Nacionalista, d’Entesa i dels partits locals que s’integrin d’acord
amb l’article 10, són militants de ple dret del PSM-Entesa, i se’ls reconeixerà els anys de militància en
cadascuna de les seves organitzacions.
Disposició addicional segona.En compliment de la llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'indica expressament que no s'incorporaran dades als fitxers per a la gestió i administració
de militants i gent propera si no es compta al consentiment exprés dels afectats i prèvia especificació
precisa i exhaustiva de les finalitats del tractament de les dades. Totes les persones incloses als
fitxers poden exercir en tot moment els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició
comunicant-ho a PSM-Entesa (C/Isidoro Antillón, núm. 9 de Palma).
Disposició Transitòria.En la primera sessió posterior a la de la constitució dels òrgans previstos en aquests Estatuts, cada
òrgan haurà d’aprovar el seu Reglament d’organització i funcionament.
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