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TÍTOL I.- LA MILITÀNCIA 
 
Art. 1.- La militància de Palma organitza la seva activitat política en el si de les Agrupacions 
Territorials i dels òrgans comuns creats a partir de la formació de la Federació d'aquestes 
agrupacions.  
 
Art. 2.- Són militants de la Federació de Palma aquells militants del PSM-Entesa que tenen la seva 
residència o el seu lloc de feina habitual al terme municipal de Palma i que sol·licitin la seva 
adscripció a la Federació o a una de les seves Agrupacions Territorials. 
 
Art. 3.- Són col·laboradors aquelles persones que participen d’una o mes activitats de les 
agrupacions territorials de les barriades i pobles del municipi de Palma, així com de les de la 
Federació. A l'igual que els simpatitzants, poden assistir amb veu i sense vot a les seves reunions i 
no són ni electors ni elegibles.  
 
Art. 4.- Són drets i deures de la militància de la Federació de Palma, a més d’aquells que 
estableixen els Estatuts del Partit, els que es desprenen del present reglament.  
 
TÍTOL II.- ELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ 
 
Art. 5.- Són òrgans de la Federació de Palma els següents:  
 

• L’Assemblea 
• El Congrés 
• La Comissió Coordinadora 
• Les Agrupacions Territorials 
 

CAPÍTOL I.- L’ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ 
 
SECCIÓ I.- COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA 
 
Art. 6.- L’Assemblea de la Federació és l’òrgan sobirà que ostenta les més àmplies facultats de 
direcció, decisió i representació de la Federació de Palma entre congressos.  
 
Art. 7.- Les funcions de l’Assemblea de la Federació són:  
 

• Modificar els reglaments interns. 
• Establir les bases estratègiques i les directrius polítiques així com l'acció política. 
• Ser informada de les altes i baixes de militància en les diferents Agrupacions Territorials, 

així com de  les sancions.  
• Recollir les propostes dels militants, de les Agrupacions Territorials, dels Grups de Treball i 

del JEN-PSM. 
• Aprovar la proposta sobre el  reglament intern i d’ordre del dia del Congrés de la Federació 

de Palma.  
• Aprovar el pressupost de la Federació. 
• En la primera Assemblea després del Congrés, triar el moderador o la moderadora i el 

secretari o la secretària de l’Assemblea i els seus respectius suplents. 
• Si es dóna el cas, votar, a principi de cada Assemblea, si s’ha d’afegir un punt proposat per 

un militant, inclusió que s'haurà d'aprovar per unanimitat i sempre que es tracti 
exclusivament de temes d'urgència política. 
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SECCIÓ II.- ESTRUCTURA DE L’ASSEMBLEA 
 
Art. 8.- Podran participar de l’Assemblea de la Federació tots els afiliats de Palma, que tindran dret 
a veu i vot, a més dels col·laboradors i simpatitzants, d’acord amb el que preveuen l’article 3 
d’aquest reglament i els Estatuts del Partit, amb veu , però sense vot. 
 
Art. 9.- La secretaria de l’Assemblea elabora les actes, de les quals n’és fedatària. Presenta l’acta 
corresponent a l’Assemblea anterior per a la seva aprovació.  
 
SECCIÓ III.- FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA 
 
Art. 10.- L’Assemblea de la Federació es reunirà ordinàriament una vegada al mes, a excepció dels 
mesos de juliol i agost i els mesos en que es reuneixi l’Assemblea de la Coalició. 
 
Art. 11.- El Grup de Treball Permanent d’Organització convocarà les assemblees i fixarà l’ordre del 
dia, que contendrà forçosament un primer punt d'aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió 
anterior, un punt de comunicació de les altes i baixes,  un punt de revisió dels acords presos a 
l'Assemblea anterior, punts d'informació i propostes dels grups de treball, punt d'informació i 
propostes del grup municipal, i un darrer punt de torn obert de paraula.  
 
Art. 12.- L’Assemblea de la Federació podrà reunir-se extraordinàriament si així ho sol·licita el 5% 
de militants, com a mínim. S’haurà de convocar en un termini màxim de 7 dies, a comptar del 
moment d’entrada d’aquesta petició. 
 
Art. 13.- Qualsevol  militant, conjunt de militants o agrupació podrà demanar, per escrit i de forma 
raonada, la inclusió d’un punt a l’ordre del dia per a la propera convocatòria.  
 
Art. 14.- Els acords es prenen ordinàriament per majoria simple (que es produeix quan els vots 
favorables a la proposta superen en nombre els contraris), tret d’aquells que marqui aquest 
reglament.  
 
Art. 15.- Els acords es prenen a mà alçada, tret del cas que un o una afiliat demani votació secreta.  
 
Art. 16.- L’Assemblea pot proposar la formació de grups de treball temporals per tractar un tema 
concret. 
 
Art. 17.- L’Assemblea té la potestat de reprovar o demanar el cessament del Portaveu de la 
Federació sempre i quan aquesta proposta estigui avalada per un mínim del 5% dels afiliats, s’hagi 
inclòs prèviament a l’odre del dia, no amb caràcter d’urgència, i s’aprovi per la majoria dels 
assistents a l’Assemblea.  
 
Art. 18.- La secretaria prendrà nota dels acords presos a cada punt de l’Assemblea. 
 
CAPÍTOL II.- EL CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ 
 
Art. 19.- El Congrés de la Federació del PSM-Entesa de Palma es reunirà regularment cada dos 
anys. 
 
Art. 20.- Les funcions del Congrés de la Federació són:  
 

• Aprovar, modificar i derogar els reglaments interns. 
• Triar el/la Portaveu de la Federació. 
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CAPÍTOL III.- LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
 
Art. 21.- La Comissió de Coordinació estarà formada pels regidors i regidores del PSM a 
l’Ajuntament de Palma, el/la portaveu de la Federació, un membre de cada Grup de Treball, un 
representant de cada Agrupació Territorial i un representant del JEN-PSM Palma. 
 
SECCIÓ I.- COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
 
Art. 22.- Són competències de la Comissió de Coordinació :  
 

• Vetllar pel bon funcionament de la Federació i pel compliment dels documents aprovats al 
Congrés. 

• Coordinar els Grups de Treball, Agrupacions, Grup Municipal i JEN-PSM de Palma. 
 
SECCIÓ II.- FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
 
Art. 23.- La Comissió de Coordinació es reunirà de forma extraordinària si un dels seus membres 
així ho sol·licita. S’haurà de convocar en un termini màxim de 7 dies, a comptar del moment 
d’entrada d’aquesta petició. 
 
Art. 24.- Les decisions es prendran per majoria simple.  
 
CAPÍTOL IV.- LES AGRUPACIONS TERRITORIALS 
 
Art. 25.- La Federació de Palma està composta per les diferents Agrupacions Territorials que en 
formen part. 
 
Art. 26.- Les Agrupacions Territorials de la Federació de Palma es regiran pel reglament intern 
aprovat pel seus militants, tot ajustant el contingut al marc estatutari vigent del Partit. 
 
Art. 27.- Cada Agrupació Territorial elegeix un representant, que assisteix amb veu i vot a les 
reunions de la Comissió Coordinadora. 
 
 
TÍTOL III.- EL/LA PORTAVEU I LA SECRETARIA TÈCNICA DE LA FEDERACIÓ 
 
CAPÍTOL I.- EL/LA PORTAVEU DE LA FEDERACIÓ 
 
Art. 28.- El o la Portaveu de la Federació del PSM-Entesa de Palma assumeix les relacions 
institucionals i de representació pública de la Federació i les relacions amb els diferents òrgans del 
Partit, de la Coalició i de coordinació territorial. 
 
Art. 29.- El o la Portaveu es tria per majoria simple al Congrés de la Federació. 
 
CAPÍTOL II.- LA SECRETARIA TÈCNICA DE LA FEDERACIÓ 
 
Art. 30.- La Secretaria Tècnica donarà suport al portaveu, als Grups de Treball i a les Agrupacions 
Territorials. Coordinarà les agendes d’aquests entre elles i amb la del Grup Municipal, el Partit i la 
Coalició. Controlarà el correu electrònic de la Federació. 
 
Art. 31.- Les funcions de Secretaria Tècnica seran assumides per una persona alliberada de la 
Federació. 
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TÍTOL IV.- ELS GRUPS DE TREBALL 
 
Art. 32.- Els Grups de Treball podran ser Permanents, Temporals o de Coalició.  
 
Art. 33.- Tots els militants que així ho expressin podran formar part d'un o més grups de treball. 
 
CAPÍTOL I.- GRUPS DE TREBALL PERMANENTS 
 
Art. 34.- Els Grups de Treball Permanents assumiran la gestió de qüestions tècniques del dia a dia 
de la Federació. 
 
Art. 35.- Els Grups de Treball Permanents de la Federació seran tres: GTP d’Organització, GTP de 
Dinamització i Formació i GTP d’Implantació Territorial. 
 
Art. 36.- Serà funció del Grup de Treball d’Organització: 
 

• Controlar els recursos materials de la Federació 
• Donar suport al/la Portaveu en les tasques de Tresoreria 
• Coordinar agendes i calendaris conjuntament amb la Secretaria Tècnica 
• Coordinar de manera interna la Federació 
• Atendre als militants i col·laboradors 
• Convocar l’Assemblea de la Federació 
• Convocar el Congrés de la Federació 
• Convocar la Comissió Coordinadora de la Federació 
• Donar compte a l’Assemblea de les seves tasques 
• Designar el representant del grup a la Comissió Coordinadora 

 
Art. 37.-  Serà funció del Grup de Treball de Dinamització i Formació 
 

• Organitzar els actes propis de la Federació del PSM-Entesa de Palma, ja siguin de caràcter 
intern o extern  

• Dur a terme activitats o campanyes de formació política 
• Coordinar els voluntaris 
• Donar compte a l’Assemblea de les seves tasques 
• Designar el representant del grup a la Comissió Coordinadora 

 
Art. 38.- Serà funció del Grup de Treball d'Implantació Territorial  
 

• Controlar la base de dades de militants  
• Analitzar territorialment els resultats electorals i la base de dades i classificar-los en zones 

per adequar actuacions i optimitzar recursos 
• Identificar, localitzar i fidelitzar els votants del PSM-Entesa de Palma 
• Aconseguir un creixement del PSM-Entesa als pobles i barris de Palma 
• Donar compte a l’Assemblea de les seves tasques 
• Designar el representant del grup a la Comissió Coordinadora 

 
CAPÍTOL II.- GRUPS DE TREBALL TEMPORALS 
 
Art. 39. Serà funció dels Grups de Treball Temporals 
 

• Tractar de manera intensiva un tema concret a proposta de l'Assemblea 
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• Donar compte a l’Assemblea de les seves tasques 
• Designar el representant de cada grup a la Comissió Coordinadora 

 
CAPÍTOL III.- GRUPS DE TREBALL DE LA COALICIÓ 
 
Art. 40.- Serà funció dels Grups de Treball de Coalició 
 

• Dur a terme les tasques de comunicació externa 
• Establir relació amb entitats i consultors externs 
• Organitzar els actes propis de la Coalició, ja siguin interns o externs 
• Tractar un tema concret a proposta del Grup Municipal o de l’Assemblea de la Coalició 
• Organitzar i coordinar la campanya electoral 
• Proposar el programa electoral  
• Proposar els criteris d'elaboració de la candidatura municipal  
• Donar compte a l’Assemblea de la Federació de les seves tasques 
• Designar el representant de cada grup a la Comissió Coordinadora 

 
 
 


