
                                       Ponència 6è Congrés Socialistes de Palma                        1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amb les esemenes aprovades al Congrés 



                                       Ponència 6è Congrés Socialistes de Palma                        2 

PONÈNCIA 6è Congrés dels i les socialistes de Palma  

 

ÍNDEX 

 

PART I POLÍTICA  

 

• On estem i cap on volem anar? 3 

• Els valors del Socialisme avui. 4 

• El que hem aconseguit els i les socialistes de Palma: reconstruint el relat. 6 

• Palma és Capital. 6  

• EL NOSTRE PROJECTE 

o Les prioritats del nostre projecte. 6 

o Aprofundir el projecte socialista. 7 

o Economia i ocupació. 7 

o Urbanisme. 8 

o Serveis Públics. 8 

o Mobilitat. 9 

o Immigració. 9  

o Cultura. 9 

o Connectar amb els joves. 10 

o Política 2.0. 10 

o Europeisme. 10 

o Proximitat. 10 

 

• Construint el nou Projecte. 11 

• Necessitem més recursos, però també més imaginació. 11 

• Elements del nou projecte dels i les socialistes de Ciutat. 11 

o Renovació i reivindicació de la política. 12 

o Full de ruta dels i les socialistes de Palma. 13 

 

PART II ORGANITZACIÓ  

 

• Els nostres principis. 15 

• Agrupació Socialista de Palma. 15 

• Cap a la modernització del partit. 15 

• Nous canals de participació. 16 

• Comunicació, comunicació, comunicació. 17 

• Una distribució de tasques més eficaç, separant els àmbits de treball orgànics i institucionals. 18 

• Separació de poders. 18 

• El paper dels militants. 18 

• Àmbits de treball territorial. 19 



                                       Ponència 6è Congrés Socialistes de Palma                        3 

PART I: DE LA POLÍTICA 
 

1. On estem i cap on volem anar? 

2. Les i els socialistes de Palma arribem aquest 6è congrés en un moment polític crucial, quan es visualitza 
un evident canvi de cicle polític. Un canvi d'època a escala europea i mundial, del qual la crisi econòmica 
i financera és la màxima expressió i del qual les ciutats són principals protagonistes pel seu efecte sobre 
milions de famílies i de llars. Un canvi que afecta tota la societat i també als partits. Una mutació diària i 
transversal, que afecta tota la societat, i que demana per tant canvis estructurals en la nostra 
organització, i alhora, noves respostes adaptades al nou marc econòmic i social que està provocant la 
profunda crisi que ha provocat que se superi la xifra de cinc milions d'aturats al nostre país. 

3. La societat s'enfronta a un desafiament, com l'enfronta el PSIB-PSOE, que ha de fixar un nou rumb des 
de la proximitat, des dels municipis i les ciutats, des de la proximitat i complicitat amb les persones. Hem 
de tornar als valors que sempre hem defensat. 

4. Per tant, aquest Congrés arriba en un moment oportú, en el qual els i les socialistes de Palma decidirem 
quin camí hem de prendre. I no ho hem de fer sols, hem d'aprofitar el moment per reafirmar-nos com 
internacionalistes, hem d'estrènyer llaços amb el Partit Socialista Europeu i contribuir reactualizar y 
adaptar la socialdemocràcia. 

5. Estem davant una crisi de valors, estem davant una oportunitat per actualitzar el nostres valors i el nostre 
projecte, per presentar-nos novament davant la societat i explicar un a un del que som capaços els i les 
socialistes. Com podem contribuir a generar riquesa i a gestionar el bens públics que són de tots d'una 
altre manera. Ho fem després del molt important 38è Congrés Federal del PSOE que ens ha fixat el marc 
per desenvolupar el projecte socialista, també concretat amb les recents resolucions del 12è Congrés del 
PSIB-PSOE i del 12è. Congrés de la Federació Socialista de Mallorca, que ens marca la ruta a seguir 
dins un esforç de redefinició del projecte socialista que, per que sigui viable, ha de tenir la seva 
plasmació amb una visió continental, per part del Partit Socialista Europea i per la Internacional 
Socialista. 

6. Després de 4 anys de govern a l’Ajuntament de Palma i a les principals institucions de les Balears, els 
ciutadans de forma "activa", votant a altres partits polítics, o de manera "passiva", no acudint a les urnes 
pel desencant amb les polítiques realitzades pel PSOE, ens traslladaren un missatge clar de 
disconformitat. Ara, més que mai, els i les socialistes tenim l'obligació d'escoltar, d'atendre als missatges 
que ens arriben des de dedins i des de defora del partit.  

7. La derrota que hem sofert els i les socialistes no és monocausal. Atribuir-ho únicament a la crisi més forta 
des del 29 seria el primer error de la diagnosi. Amb els Congressos se’ns obri un espai d’anàlisi profund i 
d’autocrítica que hem d’aprofitar per aprendre dels errors i posar en valor els nostres encerts. 

8. Tenim per davant una oportunitat per revitalitzar el partit i el nostre projecte. Una oportunitat per 
recuperar la credibilitat i confiança de totes aquelles persones que esperen molt de nosaltres. I ho hem 
de fer reafirmant-nos com a partit d’esquerra, com a partit socialdemòcrata. 

9. Escoltant atentament els missatges que ens ha llençat la ciutadania i la militància, estant aprop d’ells i les 
seves necessitats contínuament, i aplicant els valors socialistes a les nostres accions de proximitat, 
corregirem els errors comesos”. Des de l'oposició en les institucions, després d'assumir que les dues 
derrotes consecutives no tenen excuses i que s'ha degut tant a causes internes com externes 

10. Aprofitem el marc de debat que ens obre el congrés i millorem-nos per millorar la societat. 

11. Un partit polític, i més un partit socialista com el nostre no s'improvisa. És fruit de decennis i decennis de 
lluita, de sacrificis en pro de la democràcia i el benestar social que han escrit la història del nostre país i 
està també en les nostres consciències.  

12. Cada partit té la seva personalitat. Les persones, història, trajectòria i fets del PSIB-PSOE ve definida per 
la defensa de les persones amb més dificultats i per la seva voluntat transformadora de la societat, amb 
justícia igualtat i benestar. Moltes formacions avui s'emmascaren i han ocupat part d'aquest discurs, part 
d'aquest espai. Si més no, la llibertat i el benestar no són patrimoni exclusiu del Partit Socialista, si és el 
nostre patrimoni privilegiat, doncs duim més d'un segle lluitant per assolir majors graus de llibertat i el 
màxim benestar per a totes les persones. 

13.  Mentre feim el nostre camí, necessitem reconstruir el nostre relat. Els congressos socialistes són el punt 
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de partida per fixar el nostre projecte, marcar les prioritats, fixar el rumb i oferir propostes que ofereixin 
solucions útils per a la ciutadania amb dos objectius: sortir de la crisi amb major cohesió social, reforçar 
els pilars de l'Estat del Benestar. 

14.  Els socialistes hem d'afrontar el futur des de les propostes per recuperar la nostra credibilitat, amb 
alternatives per millorar la vida de les persones, aprofundint en els nostres principis i valors, i deixant de 
banda els que no són nostres, el que no ens són propis, els que són valors i polítiques pròpies de forces 
conservadores. 

15. Projecte, discurs i organització  aquestes són les grans fites que ens marquem els i les socialistes en 
aquest 6è Congrés dels socialistes de Palma.  

 

16. Modernitzant l'organització, modernitzem el nostre projecte, per donar solucions als problemes que avui 
tenen els citadans de Palma.  

17. Millorant el nostre discurs millorarem el nostre projecte. Els socialistes ens hem de modernitzar des d'una 
premissa fonamental: la de ser una eina per millorar i transformar la societat per aconseguir més justícia 
social, per aconseguir millors serveis, per millorar la cohesió social, per fer de l'espai públic un espai més 
obert i més just, en plena igualtat d'oportunitats. 

 

18. Els valors del Socialisme avui 

19. El PSIB-PSOE és dipositari dels valors que formen part de la tradició política de la Revolució Francesa i 
el socialisme democràtic: llibertat, igualtat i solidaritat. 

20. En primer lloc, la llibertat. Reivindiquem un concepte de llibertat lligat a la responsabilitat cívica i al 
compromís amb la societat. Una llibertat indestriable del compromís amb la democràcia. Una democràcia 
basada en la utilització d’instruments col·lectius útils i eficaços per als canvis socials i polítics. 

21. En segon lloc, la justícia i la igualtat. Ens proposem no només garantir la igualtat d’oportunitats, sinó 
crear una societat de les oportunitats per a tothom a partir de polítiques actives d’igualtat. La justícia és la 
fi de tota discriminació contra els individus i la consecució de la igualtat de drets i oportunitats.  

22.  I, en darrer lloc, la solidaritat. Ens proposem donar sentit al concepte de societat com a redistribuïdora 
de riqueses i d’oportunitats en tots els àmbits i nivells de l’administració pública. I per a fer-ho ens 
proposem enfortir i flexibilitzar aquestes administracions per a dotar-les de capacitat d’adaptació a les 
noves necessitats socials. 

23. Ens reafirmem en la nostra identitat política: som socialistes. Formem part d’un ampli corrent de 
pensament a nivell mundial format pels que estem convençuts que un món millor i més just és possible. I 
que serà un món on totes les persones gaudiran dels mateixos drets, d’una igualtat real d’oportunitats.  

24.  Els socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar una lògica explicativa a allò que es fa, 
ha d’assenyalar un objectiu a assolir, i dibuixar un camí de reformes per aconseguir-lo. Ha d’estar guiada, 
per tant, per uns valors que donen sentit a l’acció de la mateixa, configurant un relat que evidenci que no 
hi ha Política sense valors. 

25.  El nostre projecte també es justifica en els nous reptes d’Europa, per a una plena integració i la seva 
construcció. Impulsant i ajudant al desenvolupament de l’Europa de les regions, perquè creiem en una 
Europa cohesionada, social, igualitària i justa. 

 

26. El que hem aconseguit els i les socialistes de palm a: reconstruint el relat  

27. La ciutat de Palma ha estat governada, durant el període demoeratic naseut amb I'aprovació de la 
Constitució Espanyola de 1978, setze anys per la dreta i setze anys per I'esquerra; des de 1979 a 1991 
amb Ramon Aguiló al eapdavant de I'Ajuntament i durant la legislatura 2007 - 2011 amb Aina Calvo com 
a batllessa 

Aquesta derrota electoral fa necessari referir-se a l’evolució electoral del PSOE en el període 1979/2011, en 
el qual s’ha demostrat la feblesa políca-electoral i orgànica del PSOE a Palma. Es poden referir que a les 
primeres eleccions municipals (abril del 1979) el nombre de regidors socialistes va ser 11 sobre 27, al 1983 
14 sobre 27 (amb l’onada favorable als socialistes amb tot l’Estat solament es va aconseguir una majoria 
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absoluta ajustada), al 1897 12 de 27, al 1991 19 de 29 (i el PP aconseguí 17 regidors, el mateixos que el 
2011) i, a les darreres eleccions 9 regidors sobre 29 (a les 2007 11 sobre 29, encara inferior al resultat 
aconseguit al 1979). 
 
Tota aquesta evolució demostra que, a excepció feta del període 1982/1989, el PSOE no ha estat la força 
política majoritària i, com ara, en moltes vegades ha estat per davall del deu regidors el que implica que ens 
queda molt de camí per aconseguir ser referents de les classes popular i mitjans de Palma. 
 
28. Cal reflexionar sobre aquesta situació, sobre les relacions de de no donar suport al Partit des de l’acció 

institucional (darrer mandat del batle Ramon Aguiló), o el buidament de responsables polítics i la manca 
d’activitat del Partit a Palma en el darrer període 2007/2011 

29. 1979-1983: El Govern municipal el van formar: UCD (13), PSOE (11), PCE (2) i PSM (1), en que va 
possibilitar, també a Palma, configurar un govern municipal d’esquerres amb Batle socialista, en aplicació 
al pacte estatal arribat entre el PSOE i el PCE, al que es va sumar el PSM, hereu del PSI. Es va abordar 
una anàlisi profunda de la situació urbanística i fiscal de la Ciutat, la reestructuració de l'Ajuntament 
pròpiament dit i de les Empreses Municipals (SALMA = EMT). EMAYA, la Funerària, i la creació de 
l'Institut Municipal de l'Esport, del Patronat Municipal d'Escoles Infantils, i de l'Institut Municipal 
d'Informàtica. Aquest últim va ser crucial ja que establir el camí de la modernització futurista (el 1980) de 
la gestió municipal (Cartografia-Urbanisme i Padrons Fiscals informatitzats). No obstant això no van 
oblidar canviar la imatge democràtica de l'Ajuntament i ho van fer a través de la Cultura (Sant Sebastià, 
Festival Internacional de Teatre i el Festival de Jazz) van ser els vaixells insígnia de la visualització del 
nou Ajuntament. 

30. 1983-1987: El Govern municipal el van formar 14 regidors socialistes, que implicava una renovació 
respecte a l'equip anterior d'aproximadament el 40%. El PSOE va aconseguir a Ciutat la majoria absoluta 
concentrant tota la representació del centre esquerra, i l’esquerra estatal i la nacionalista abans 
representada pel PCE i el PSM, com a una conseqüència de gran suport popular evidenciat a les 
eleccions generals del 28 d’octubre del 1982, i de la bona feina realitzada durant el primer mandat 
municipal amb Batle socialista. En aquestes eleccions, a més, es va produir una reconfiguració total del 
camp de la dreta, amb la desaparició de la UCD solcada per enfrontaments interns i tots tipus de 
contradiccions,  que va ha estar representada pel Alianza Popular que va obtenir tretze regidors. Pel que 
fa a l'estructura municipal es va prosseguir el sanejament de les estructures, ampliació de plantilla, i 
fiscalment es aprofundeixo en el sistema de taxes i preus públics (impulsant la progressivitat i 
redistribució). D'aquest moment destaquen la creació ex novo de Serveis Socials. Aquest Ajuntament va 
invertir conjuntament amb l'Estat aproximadament 25.000 milions de pessetes de llavors: Instituts i 
Col·legis Públics: Palma pas d'un 35% de l'escolarització total en CP a un 65% i la població infantil-juvenil 
escolaritzada al 100%. Així mateix es crea el Servei d'atenció Social que aborda tres fronts la 
normalització i integració dels residents de Son Banya fent un esforç notable amb l'escolarització, l'alberg 
de transeünts i 11 sectors a Palma per a personal en risc d'exclusió i drogodependències. Es aquí quan 
s’inicia el pla d'Atenció Primària de la Salut amb la xarxa de 11 Centres de Salut i 4 PACs. Palma Ciutat 
pilot de l'INSALUD l'Ajuntament va proveir els solars i fins i tot la construcció en el 40% dels locals. 
Dotació de serveis als barris perifèrics (La Soledat, Son Ferriol, Rafal Vell, S'Indioteria, Son Sardina, 
Gènova, Son Ferriol, Gènova, Sant Jordi, Es Pitlari. Plans de Rehabilitació de barris històrics: Puig de 
Sant Pere, Sa Calatrava. Passeig Marítim del Molinar fins a la Ciutat Jardí. Dotació de noves zones 
verdes de la ciutat: Parc de la Mar, Polígon de Llevant, Son Ximelis, Orson Welles. Depuradores de la 
Ciutat, eliminació d'abocaments aigües no depurades a la Badia, reestructuració de Son Reus. Casal 
Sollerich, Fundació Miro, 1ra fase de rehabilitació de la muralla de la Ciutat (Ses Voltes); Escola 
municipal de teatre. 

31. 1987-1991: A les eleccions de juny del 1987 es produeix una certa dispersió al centre de l’electorat a 
Ciutat, reduint-ne el suport d’AP de 13 a 10 regidors, així com del PSOE que passà de 14 a 12 regidors, 
conservant no obstant la seva condició de primera força política de Palma. Passen a tenir representació 
municipal el CDS, hereu de UCD, i la dreta regionalista de UM. Amb aquests dos grups municipals es va 
pactar pels socialistes per tal de mantenir la Batlia, en primer lloc amb els regidors de UM per tal d’evitar 
una moció de censura acordada a tot l’Estat entre AP i el CDS (que es va produir, entre d’altres, a Madrid 
i a Eivissa), convertint-se en trànsfugues al quedar desautoritzats pel seu partit i quan, aquests, es varen 
implicar en una fosca operació urbanística amb amenaces de moció de censura i varem ser destituïts de 
les seves responsabilitats de govern, es va pacta amb els tres regidors del CDS que asseguraren 
l’estabilitat del govern municipal, malgrat que també varen ser desautoritzat pel seu partit i declarats 
trànsfugues, la qual cosa provocà un deteriorament també de la imatge del PSOEAquesta va ser la 
culminació d'una etapa en què el "cansament" del projecte, les convulsions d'un govern inestable van 
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produir un enorme desgast. El pla de dotació d'instal·lacions esportives més de 20 entre elles el Camps 
de Futbol (6) el més important el de Son Ferriol, 8 Poliesportius els més notables el de Son Gotleu i el de 
la Platja de Palma, la reforma de l'exterior de Son Moix i de l'exterior de Son Gotleu i 6 instal · lacions 
esportives a les escoles públiques la més important en el Rafal Vell. Les reformes de barris com Santa 
Catalina, Son Cladera, Son Ximelis realitzades amb aportació veïnal molt important contribuir al desgast. 
És en aquest moment que es compren els terrenys i s'aborda l'ampliació dels Cementiris de S. Jordi i 
Son Valentí, dotant aquest últim de tanatoris i crematori. El projecte de Son Valentí va ser boicotejat per 
l'administració autonòmica i posteriorment Fageda substituir el projecte per l'operació del Bon Sosec. La 
reforma de la primera línia de la Platja de Palma i el vial de comunicació Avda Marbella. Culturalment la 
inauguració de diversos Casals de Barri (S'Escorxador per exemple) i d'11 biblioteques municipals de 
barriada. La ciutat de Palma ha sofert canvis transcendentals en els últims quatre anys dins d'un marc de 
profunda inestabilitat en la gestió diària, però alhora també ha pres el consistori decisions que han estat 
contestades per la ciutadania, com la continuació del Palau de congressos, que ha estat percebut com 
un bon projecte, el retard de les obres de Son Moix després del vendaval del 2007, o la manca clara d'un 
projecte més definit en termes turístics, d'oci i culturals, a més de per a la joventut. 

32. 2007-2011: Després de setze anys de govern de la dreta, amb una acumulació de desgast evident, a les 
eleccions de 27 de maig del 2007 es produeix una certa dispersió al centre de l’electorat a Ciutat i un 
increment a l’esquerra, el que representa que el PP perd la majoria absoluta passant de 15 a 14 regidors, 
un avanç del PSOE (de 9 a 11 regidors), entrant amb representació consistorial el Bloc per Palma (PSM, 
EU, Els Verds, ERC), i Unió Mallorquina (2 regidors). Aquesta situació a l’Ajuntament de Palma, com a 
les altres principals institucions (Parlament de les Illes Balears i Consell de Mallorca), possibilità la 
conformació de govern de centre esquerra entorn a uns programes de govern que pretenien donar un 
impuls de progrés a la nostra Ciutat, Illa i Comunitat. Quatre anys intensos i complicats, a febrer de 2010 
es va decidir rompre amb UM i governar amb minoria. El govern encapçalat per Aina Calvo ha sigut un 
govern compromès amb la ciutadania, amb la millora de la ciutat, amb l’interès general, la transparència, 
el diàleg i la participació. Un govern que va iniciar el camí d’un nou model de ciutat, per millorar Palma, 
per fer-la un lloc on viure i conviure. Es treballar impulsant polítiques d’esquerres seguint sempre un 
model de Ciutat transformador. Per primera vegada es crearen EIXOS CÍVICS de Blanquerna i Fàbrica. 
Una inversió històrica en els carrers de l’Eixample i millora als barris: Son Gotleu, Son Roca, Polígon de 
Llevant, Molinar, Gènova, Puig de Sant Pere, etc. Nous equipaments als barris de ciutat: teatres, 
biblioteques, oficines d’atenció ciutadana... Obres a Son Cànoves i les cases de Son Ametler. 
Treballarem per incrementar la participació i la transparència. Comptant amb les persones, amb les 
entitats, amb els col·lectius amb els veïns i veïnes. Escoltant totes les veus. Creant fòrums i punts de 
trobada. Treballant des de l’honestedat i la transparència. Acabarem amb el desconcert urbanístic 
aplicant criteris d’ordre, transparència, agilitat i oportunitat. Es va treballar treballat pel bé general i no 
amb interessos particulars: Llicències en temps i forma, llicències exprés, on-line i llicències d’activitat en 
un dia per obrir negocis. En definitiva, gestionarem el que és de tots d'una manera diferent, tenint sempre 
present un nou model de Ciutat, treballàrem imprimint els nostres valors com a socialistes en cada 
política. Elaborarem uns pressupostos austers, sense pujar impostos. Congelació de taxes i tributs. 
Férem,  més amb menys. 

Certament, com s’assenyala en el paràgraf anterior, podem afirmar lo fonamentalment positiu de la 
nostra gestió davant l’Ajuntament de Palma en el període 2007/2011. No obstant, a més del desgast que 
va representar els casos de corrupció del nostre soci de govern, UM, que va implicar d’una manera molt 
correcta, la seva expulsió del govern municipal, es varen produir abans, amb UM i el Bloc, i després amb 
el Bloc, la percepció, que en la majoria dels casos que reflectia la realitat, de l’existència de tres models 
de Ciutat i de gestió amb diferències importats que restaven molta credibilitat a l’acció del govern en el 
seu conjunt i, especialment, als socialistes que ho encapçalaven. 

Així, com es va assenyalar en el Consell Polític de l’AMP, les polítiques de personal dutes a terme pels 
socialistes i pels nostres socis d’UM era clarament diferenciades, quan no contràries, sigui en EMAYA o 
en INFOF. El nostre compromís per criteris objectius en quan la contractació, en compliment dels 
preceptes constitucionals de mèrit i capacitat, eren sistemàticament vulnerats a les àrees governades per 
Unió Mallorquina que aplicava sistemàticament criteris d’afinitat i d’extensió de la seva xarxa clientelar. 

En relació al model de participació ciutadana, el nostre compromís tant de resolució congressual com de 
programa electoral de procedir a reconfigurar el nombre, àmbit territorial, seus, competències i recursos 
dels districtes municipals, com principal eina de participació institucional no es va desenvolupar. En 
canvi, durant quasi tres anys el Bloc per Palma (en concret Esquerra Unida que duia l’àrea de 
participació), va voler dur tot un procés d’institucionalització de la participació ciutadana, on tot el 
protagonisme ha d’estar en les entitats cíviques i, de forma destacada, les associacions veïnals, a través 
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d’un consells de barri creats molt vegades de forma artificial de tal forma que, el canvi de govern lis ha 
deixat fora de lloc sense que ningú hagi alçat la veu en la seva defensa, demostrant ho erroni d’aquest 
model. Cal en conseqüència, reafirmar en les nostres anteriors resolucions i en la necessitat d’arribar, a 
través d’un ampli consens polític i social, a la reforma dels actuals districtes per fer-los autènticament 
operatius. 

Quan analitzem el que ha estat el darrer mandat municipal hem de valorar el nivell mig alt de la nostra 
gestió, certament amb llacunes en Infraestructures al principi del mandat, després amplíssimament 
superat amb la brillant gestió, sobre tot en el que va representar l’execució de Pla FEILO, del company 
Francisco Donate, al que aquest 6è Congrés dels Socialistes de Palma vol mostrar la seva més alta 
valoració i homenatge com el millor Regidor d’Infraestructures de l’Ajuntament de Palma. No es pot dir el 
mateix  d’altre àrea, com la de Comerç que no va cobrir les expectatives, agreujat amb la dimissió de la 
seva responsable en un acte de deslleialtat que va perjudicar la imatge dels socialistes. 

33. En molts casos les nostres polítiques, ideològiques i de gestió no han pogut marcar clarament la 
diferència amb les de la dreta. 

34.  La ciutadania de Palma ha castigat els socialistes per la gestió de la crisi, que no ha pogut ser 
contraposat per la política municipal, i pel fet que les mesures adoptades tampoc han donat resultats a 
nivell global.El context urbà, en el qual en moltes zones es concentren moltíssimes persones que 
conviuen en situacions de dificultat extrema-atur, dificultats socials, immigració, conflictivitat social, etc-ha 
agreujat aquesta percepció tot i la bona gestió. Una percepció que és atribuïble a tots els equips de 
governs socialistes sense excepció, tant autonòmic com insular. La crisi ha tornat opaca la gestió 
propera, que no ha evitat la voluntat d'un canvi profunda al timó. 

35. El PSIB-PSOE va ajudar a transformar la Ciutat de Palma i amb ella la societat palmesana del moment, 
l'impuls general per a la consolidació de la democràcia i les llibertats va quallar com a tot Espanya amb 
les necessitats, aspiracions i voluntat de la majoria social de la Ciutat. 

36. Els i les socialistes de Palma han fet amb la seva vocació de servei públic, dedicació, treball i esforç una 
Ciutat millor, una ciutat moderna i plural, cosmopolita i original, plena de vida i participativa, divertida, 
intel·ligent, innovadora i emprenedora.  

37. Una ciutat progressista i solidària no exempta de grans contradiccions, injustícies i desigualtats. 

38. Per tot això, el socialisme tendrà sentit mentre perviuen els vells motius de la nostra lluita, desigualtats, 
injustícies i discriminacions, presents amb noves formes a la nostra Ciutat 

39. El PSIB-PSOE representa el progrés que aposta per la igualtat i la llibertat de tota la població. Volem un 
canvi profund que significa modificar un ordre de coses injust i desigual per a la majoria de la ciutadania. 
Apostem per tant per impulsar a Palma polítiques que facin de la igualtat un objectiu prioritari. Un Govern 
socialista a Palma compromès amb la igualtat entre dones i homes. 

40. Aquesta ponència es presenta com una eina pels i les socialistes de Palma per elaborar el nostre relat. 

41. Una eina que ha de servir igual pels socialistes que ens representen a les institucions, pels socialistes 
que dediquen temps a l’organització. El relat dels socialistes va dirigit molt especialment als que ens han 
votat en les últimes eleccions i també als que en el seu dia ens van donar la seva confiança i que 
últimament ens han abandonat. 

 

42. PALMA és Capital  

43. EL PSIB-PSOE fonamenta la seva acció de transformació social a través dels ajuntaments, doncs són 
l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes. 

44. Tot allò que es pugui fer, cal fer-ho des de la proximitat que permeten les institucions municipals.El 
govern local és sens dubte el mirall de la satisfacció ciutadana.  

45. En el cas de Palma, la capitalitat constitueix un fet diferenciador: major concentració de persones més 
població flotant, major nombre de treballadors, empreses i institucions. Palma té 422.387 habitants, 
situant-se així com la vuitena capital espanyola en el rànquing de població, això significa un 38% de la 
població de les Illes Balears, el 47 de Mallorca, en un 4,2% del territori de l'arxipèlag.  

46. Així, doncs, una aposta per l’illa i per la Comunitat Autònoma és difícilment creïble si no passa per una 
decidida aposta per Palma. La Llei de Capitalitat ha suposat un avanç en la superació dels dèficits de 
dotació de la ciutat i els socialistes de Palma ens mantindrem exigents en la seva aplicació i amb el seu 
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desenvolupament. La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma va suposar un avanç en 
la superació dels dèficits de dotació de la ciutat i els socialistes de Palma ens mantindrem exigents en la 
seva aplicació i correcte desenvolupament. 

47. Palma necessita aquests recursos per oferir els serveis adequats a la ciutadania, per assegurar el seu 
desenvolupament futur i el de la comunitat autònoma. El suport que ha de rebre el turisme com a motor 
econòmic de les Balears serà del tot insuficient si no es contemplen inversions per a la Reforma de la 
Platja de Palma. 

48. Palma desenvolupa un paper de ciutat cosmopolita, referència internacional en molts aspectes, 
destinació turística apreciable 

49. En aquest sentit, el 6e Congrés de l'Agrupació Municipal de Palma ha de prendre en consideració la 
importància de la ciutat des d'un punt de vista polític, social i econòmic. 

 

50. El nostre projecte  

51. Prioritats del nostre projecte: Una estratègia glob al a Palma 

52. La tasca dels socialistes de Palma és presentar el nostre projecte com a part de l'aposta del PSOE per 
una societat que progressa més i millor, més moderna i més cohesionada, i mostrar el que això 
representa per a la nostra Ciutat. 

53. Per confiar en els i les socialistes, els ciutadans volen una explicació de quin es el nostre projecte i que 
ens fa diferents.  

54. És necessari més que mai, sincronitzar l’estratègia amb els diferents nivells: FSM, PSIB, PSOE nacional 
i en la mesura de lo possible també amb el PSE (Partit Socialista Europeu). 

55. Potenciar el lideratge de l’ASP i del seu grup municipal per evidenciar que el nostre és alternativa a les 
polítiques conservadores. 

56. No podem limitar-nos a ser una força d'oposició, sinó que hem de ser la representació política d'un futur 
diferent per Palma, una Ciutat millor per a totes i tots en el qual la clau sigui el progrés, no la inèrcia ni la 
por al retrocés. 

57. El gran repte és fer-ho, ara, des de l'oposició, i davant d'un Govern municipal de la dreta que ja ha 
demostrat en escassos 6 mesos la seva notable capacitat per governar i d'oportunisme, aprofitant-se de 
la crisi i molt especialment durant la campanya electoral, quans als barris prometien allò que la gent volia 
escoltar: “baixada d'impostos i treball” però la realitat avui és que fan el contrari del que prometen. A 
Palma a 2012 els ciutadans pagaran més impostos, disposaran de menys serveis públics, menys 
oportunitats. 

58. L’ASP ha d’aconseguir que les polítiques públiques locals s’adaptin millor a les noves realitats i 
demandes dels ciutadans i ciutadanes. També comptar amb els millors equips per dur-les endavant. Hem 
d'identificar el capital humà amb què comptem, que és referent socialista a la ciutat. 

59. Els socialistes creiem en el govern municipal i sabem que la clau del seu èxit és atendre les 
preocupacions i demandes de la ciutadania, fer nostres les seves dificultats, estar atents als efectes de 
cadascuna de les nostres decisions, en definitiva, la clau de l'èxit resideix en la proximitat. 

 

60.  Aprofundir el projecte socialista 

61. Volem que tothom que viu a Palma, es senti ciutadà, tractat i escoltat com a tal, que la seva opinió compti 
i es dignifiqui la seva condició, podent exercir els seus drets ciutadans amb plena llibertat. 

62. El primer instrument que està al nostre abast és la nostra pròpia organització, creem doncs un veritable 
marc democràtic de participació ciutadana que ens ajudi a dissenyar el nostre futur programa electoral i 
ajudi en la gestió de l'oposició. 

63.  

64. Tenim per objectiu aconseguir una ciutat còmoda, integrada i transversal pel que fa a l'administració de 
serveis municipals des la mobilitat fins al desenvolupament social generadora d'un alt nivell de 
convivència digna i agradable en un desenvolupament equilibrat acompanyat del màxim nivell de qualitat 
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de vida que sigui possible. 

 

65. Economia local i ocupació 

66. El nostre objectiu principal, sense cap dubte, ha de ser la plena ocupació i de qualitat. No obstant això, i 
en el context social i econòmic actual, aquest objectiu passa en primer lloc per garantir que quedin 
cobertes les necessitats bàsiques d'aquells que més estan patint la crisi econòmica. Treballarem per 
explicar als nostres conciutadans / es que els pressupostos de l'ajuntament no són només números 
neutres amb sumes i restes, sinó que són una eina fonamental amb aspectes que ni es poden retallar, ni 
es poden tocar, ja que asseguren que els ciutadans de Palma tinguem les mateixes oportunitats davant 
la vida. Igual que la resta de les nostres polítiques, hem de gestionar també l'economia des dels 
plantejaments propis de la nostra ideologia social demòcrata. 

67. Per això, hem de contribuir a l'acceleració del dinamisme econòmic mitjançant la potenciació de les 
activitats emprenedores i la generació d'auto-ocupació que passen necessàriament per la creació de 
sistemes públics de suport a aquestes iniciatives, així com per l'aposta decidida per una més àmplia i 
millor formació i orientació laboral. 

68. La modernització de les estructures productives en relació amb els nous paradigmes tecnològics, 
especialment les tecnologies de la informació i les comunicacions ha de ser un altre dels pilars en què es 
basi la política de generació de més ocupació. 

69. La reactivació de l'economia local té un motor històric definit: el turisme . Palma és la segona capital 
d'Europa en turisme familiar i la capital turística de la Mediterrània. Però el turisme per si mateix no pot 
convertir-se en l'únic element de creació de llocs de treball, encara que si ha de ser l'eix bàsic sobre el 
qual se sustenten una infinitat de nous potencials: El comerç, les noves tecnologies, l'oci, la cultura, les 
diferents expressions artístiques, les comunicacions ... són diferents formes d'abordar, des de l'òptica 
generadora d'ocupació, un mateix referent: El turisme. 
La política socialista de Palma ha de crear un compromís ferm, decidit i irrevocable amb els col·lectius 
més perjudicats per la crisi, i ha de fer-ho mitjançant un esforç solidari però també polític, defensant les 
potencialitats de la ciutat enfront del continuisme de la dreta, anteposant la innovació i la imaginació a 
l'obscurantisme i la reiteració. 

70. El comerç està patint de manera especial els resultats de la recessió econòmica, i la seva pèrdua 
perjudica la vida de la ciutat, a l'ocupació i l'atractiu turístic de Palma.  

71. Hem de ser capaços d'elaborar una aliança amb el sector que no només serveixi per dinamitzar la seva 
activitat econòmica, sinó que ampliï el potencial ocupador d'aquest i de reactivador de la vida als carrers 
de la ciutat. La desaparició del petit comerç tradicional dels nostres barris és una conseqüència negativa 
que hem de combatre. 

72. La incorporació i potenciació de nous perfils professionals associats a les tecnologies turístiques ha de 
ser un altre dels nostres afanys. Comptem amb les empreses aquí implantades, i amb els valors afegits 
del Parc Bit i la universitat, pionera en aquests temes. De nou, una aliança amb aquests sectors esdevé 
imprescindible per millorar la nostra economia local. 

73. Pensem que el futur no té perquè ser necessàriament negre. Les Illes Balears han sabut mantenir, 
mentre van ser governades per un govern socialista, les més altes ràtios de manteniment i fins i tot 
creació d'ocupació de l'estat, i Palma no era aliena a aquesta realitat. Hem demostrat conèixer i saber 
aplicar polítiques públiques capaços de mantenir llocs de treball i generar nous, i aquesta ha de ser la 
nostra prioritat futura. 

74. Els socialistes estem obligats a donar esperança i futur als col · lectius de joves que pateixen 
especialment el drama de l'atur.  

75. La formació i l'orientació per a l'ocupació es converteixen en eines bàsiques per assolir aquest objectiu. 
Davant la permanent destrucció de recursos en aquesta matèria per part de l'actual govern de Ciutat, la 
nostra resposta ha de ser assumir, des del públic, aquesta tasca. 

76. Creiem en el paper de les administracions públiques a l'hora de generar les condicions necessàries per a 
millorar l'activitat econòmica de la nostra ciutat. L'empresa privada té, naturalment, una tasca bàsica de 
realitzar, però el públic ha de reforçar aquesta tasca, propiciant les condicions necessàries d'igualtat 
davant l'ocupació, la formació, la millora d'infraestructures, la creació de nous pols ciutadans d'activitat 
econòmica... 
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77. L'administració municipal no pot fer ella sola aquest treball. Per això, defensem la tasca conjunta amb les 
organitzacions sindicals i empresarials, les associacions i organitzacions veïnals i els col·legis 
professionals, en aquesta tasca comuna de reconstruir el teixit econòmic que la crisi està destruint. 
Defensem el diàleg social i el dret a la negociació col·lectiva com dos pilars bàsics des dels que seguir 
treballant per millorar la situació laboral dels palmesans i palmesanes 

78. Tenim els potencials, tenim els desitjos i tenim els coneixements. Per això, el nostre missatge ha de ser 
necessàriament esperançador per als ciutadans, i clarament contraposat a polítiques ultra liberals que 
per si soles seran incapaços d'aconseguir que Ciutat es converteixi en un lloc millor per viure i treballar. 

79. Per això, hem de comptar amb el nostre major i millor actiu: Els nostres militants i simpatitzants, que són 
la cara visible del partit a peu de carrer i que amb la seva presència en els barris, en els moviments 
socials i en el seu àmbit laboral, familiar o veïnal han d'esdevenir enllaç permanent amb la ciutadania per 
fer-los arribar aquest missatge, les nostres propostes realistes i fins als nostres somnis més 
inabastables, recollint alhora les necessitats i les demandes d'una societat cada dia menys esperançada.  

 

80. Urbanisme 

Tornar al sentit social de la planificació urbanística i la reorientació de les inversions públiques i privades. 
L’urbanisme està al servei de les persones. Volem un urbanisme que eviti qualsevol tipus de segregació. Un 
urbanisme que incorpori la perspectiva del gènere, les necessitats dels infants i de la gent gran. Un 
urbanisme preocupat per un espai públic de qualitat, de convivència. L’ordenació del Territori i el model 
d’urbanisme són claus per la construcció de la nostra Ciutat. 
Els principis basics que s’han de considerar son : 
a) Optimització màxima de tota inversió publica o privada. Aconseguida mitjançant actuacions totalment 
planificades i consensuades amb tota la societat. També hem de potenciar els instruments jurídics que 
permetin a les administracions vetllar per l’interés general.  
b) Foment de totes les politiques d’estalvi energètic. Rehabilitar i reconstruir mes que seguir creixent. 
Fomentar que els desplaçaments siguin curts i a ser possible a peu o amb bicicleta. Acostar la natura a la 
ciutat perquè la ciutat sigui mes sana i habitable i així evitar desplaçaments. 
D’aquesta forma, els i les socialistes volem que 
1.-La revisió del nou PGOU de Palma sigui un projecte col·lectiu amb màxima participació ciutadana i que 
deixi ben clar quines son les inversions necessàries i prioritàries per la ciutat. 
2.-Definir els eixos cívics i corredors verds que permetran crear una autentica xarxa per vianants i ciclistes a 
tota la ciutat i com aconseguirem que la natura penetri dins la ciutat.  
3. Recuperar i regenerar l’eixample. No es tracta de fer grans intervencions, basta actuar a l’espai públic, 
creant els eixos cívics i petites intervencions estratègiques; fomentant  la millora i rehabilitació dels 
habitatges. 
4. Dignificar la perifèria. Com s’han de millorar els barris mes enllà de la via de cintura, clarificar els seus 
límits amb els corredors verds i apropant-los a la ciutat amb els eixos cívics 
5. Aconseguir un projecte consensuat per tota la societat per a Platja de Palma. 
6. Recuperar el Pla de Sant Jordi, millora de tot el sistema de drenatges cercant solucions imaginatives que 
permetin recuperar el seu sistema agrari i així salvar aquest delicat ecosistema. Ordenar e intentar integrar 
totes les grans infraestructures. 
7. Preservar el poc sol rústic dels voltants de Palma, sobre tot el dels voltants de les carreteres de 
Valldemosa- Sóller i costers de la serra de na burguesa. 
A més, els i les socialistes hem de seguir lluitant per un model de ciutat que tracta a tots els ciutadans i 
ciutadanes com a iguals , des d’una perspectiva del disseny universal . Un disseny que facilita  als infants, 
als seus cuidadors i cuidadores , a les persones majors, a les persones amb mobilitat reduïda i en definitiva 
a tothom una vida i una convivència més fàcil, mes assequible, més pública i més compartida. Una ciutat on 
fa ganes de viure i de conviure perquè cap persona es discriminada dins aquest espai. 
 
81.  Els socialistes hem d'afavorir que les inversions constructives i de rehabilitació d'habitatge assoleixin 

nous sistemes energètics per tal d'aconseguir I ‘autosuficiència energètica deIs habitatges i de les 
ciutats.En definitiva, un model urbanístic, un projecte de ciutat, centrat en les persones i no en 
l'especulació i que ens ajudi a generar una Palma més habitable recuperant els eixos cívics de l'últim 
govern socialista 
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82. Serveis públics 

83. Volem una Ciutat de ciutadans i ciutadanes amb accés a uns serveis públics de qualitat. Els socialistes 
defensem els serveis públics com un element fonamental per millorar la nostra societat i incrementar la 
qualitat de vida, entenem els serveis públics no com un subsidi, sinó un dret i un mitjà eficaç per 
aconseguir que els palmesans siguem ciutadans lliures i iguals. 

84. La ciutat ha de garantir els serveis públics dignes i de qualitat a tothom i, per això, cal establir criteris 
justos, transparents. L’administració encarregada de redistribuir la renda no és la local, sí que és cert que 
a través de les polítiques públiques locals contribuiran a la distribució de la riquesa alleujant les 
situacions de desigualtat per raons de renda. 

85. Volem una Ciutat sostenible, volem una cultura del consum sostenible i responsable mitjançant la 
promoció del mateix cap al ciutadà per sensibilitzar-lo i conscienciar-lo sobre el tema.  

Els i les socialistes volem apostar per les polítiques de reducció de residus, de reciclatge  i de devolució dels 
envasos dirigides a la ciutadania però també a les empreses, per poder potenciar aquelles que tenen com a 
valor la sostenibilitat.  En definitiva, volem una ciutat neta, verda i sostenible 
 

Uns dels àmbits en el qual hi ha hagut, en el mandat 2007/2011, una absència més clara del Partit Socialista 
ha estat el de participació ciutadana en clau territorial, amb la Federació d’Associació de Veïns de Palma i 
les associacions de veïns, on el protagonisme va recaure quasi en exclusiva en el Bloc de Mallorca (en 
concret en Esquerra Unida), que va aplicar un model propi, basat en la institucionalització de la participació 
ciutadana al barris, creant –moltes vegades de manera artificial- els anomenats consells de barri. En canvi 
l’adequació del nombre, àmbit, seu, competències i recursos dels districtes municipals, línia de feina 
compromesa pels socialistes no va ser desenvolupada, la feina als districtes es va fer sense els mitjans que 
hagués calgut, i l’enfortiment d’una xarxa associativa potent, crítica i compromesa amb la Ciutat, segueix 
essent assignatures pendents que aquest 6è Congrés dels Socialistes de Palma acorda treballar de manera 
prioritària. 
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86. Mobilitat 

87. Hem de ser capaços de convèncer a la majoria per a entre tots crear un nou model de mobilitat, basat en 
la seva dimensió humana. 

88. Estudiar les necessitats reals de mobilitat barri a barri, tenint en compte els transports alternatius i serveis 
públics. 

89. Per això és important establir serveis públics de qualitat de caràcter universal i, en els casos on (de 
moment) no sigui possible la universalització dels serveis, establir criteris justos d’accés per tal que 
aquests serveis arribin al seu públic objectiu 

90. Els barris constitueixen un espai privilegiat per a la realització de polítiques de millora de qualitat de vida i 
de proximitat. En aquest sentit, continuem reivindicant el caràcter integral de les intervencions de 
regeneració del teixit urbà amb mesures que garanteixin la cohesió social, un aspecte que en la política 
de barris té una expressió paradigmàtica. Només a partir d’aquest orgull de ciutat farem també possible 
que els ciutadans i ciutadanes respectin més allò que els envolta. És imprescindible la normalització de 
l'espai de la ciutat adaptant-lo a la bicicleta per fomentar el seu ús com a medi de transport alternatiu dels 
ciutadans.La bicicleta s'ha de fomentar mitjançant polítiques que fomentin la cultura de la bicicleta i la 
convivència amb aquest nou mitjà de transport entre els ciutadans. 

91. És important crear xarxes socials que fomentin la participació ciutadana i la integració. Crear capital 
social és essencial per al desenvolupament de la Ciutat. 

Interconnectar els barris i fomentar l'ús compartit del vehicle, poden ser alguns elements per a les nostres 
polítiques de futur.  
 
En relació a la política de mobilitat a Palma, volem una ciutat accessible i amb un transport sostenible. Per 
aixó, la nostra aposta és pel transport públic, dins el quals es troba el no-motoritzat.  
Un ús adequat del transport públic ens ha de garantir un ús acurat del transport privat que de cada vegada 
més hauria d’esser no-contaminant, fugint de la dependència dels recursos fòssils. .  
Una mobilitat sostenible farà guanyar qualitat de vida als ciutadans i ciutadanes de Palma. L’accessibilitat 
passa per seguir amb el projecte de peatonalització d’algunes zones de Palma, guanyant així la nostra 
Ciutat a les persones, i molt especialment als infants, a les persones majors i a les persones amb mobilitat 
reduïda. 
92.  Interconnectar els barris i fomentar l'ús compartit del vehicle, poden ser alguns elements per a les 

nostres polítiques de futur.Interconnectar els barris i fomentar l'ús de los diferentes tipos de transporte de 
conformidad con los criterios imperantes en el resto de Europa, poden ser alguns elements per a les 
nostres polítiques de futur.… 

 

93. Cultura 

94. Les i els socialiste volem aconseguir una ciutat on els seus habitants puguin cultivar-se intelectualment 
amb un esperit responsable i crític d'acord amb els seus valors, preparades per a dur endavant iniciatives 
que no només beneficiaran als seus promotors, sinó també a altres ciutadans que s’incorporin als 
projectes Els/les  socialistes proposam que la ciutat s’articuli també a través de la cultura. La cultura 
como a vehicle de interacció entre la ciutadania i la ciutat, la ciutat com a espai de cultura, la ciutat como 
a promotora de la cultura. Palma com espai de transformació y d’intercanvi cultural, como espai de 
reivindicació de la cultura. Palma com a  ciutat sinònim de cultura i espai de convivència. Proposam que 
la cultura ocupi els barris, fent propera la cultura a cada espai públic, y que cada espai públic sigui a la 
mateixa vegada un motor creatiu de la cultura. Volem reforçar  les  estructures culturals des dels barris, 
que sigui un mirall de la mescla de cultures. Palma ha de tenir una oferta cultural lligada a cada estació 
de l'any, amb una programació valenta, amb espais oberts de forma reivindicativa, amb la cultura com 
element de transformació de la ciutat, d’intercanvi y de creativitat de la ciutadania. 

95.    Apostem per la gobernança cultural per abordar la cultura com un procés obert, dinàmic, transversal 
que ha de potenciar tres eixos: democratització, identitat i indústries culturals i comunicació amb la 
ciutadania. 

96. Els socialistes i les socialistes hem de fer una aposta clara per aconseguir que Palma es sumi a les 
grans capitals europees, en els temes relacionats amb la cultura i la innovació artística. 
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97. Immigració 

98. La immigració és un repte, però també una oportunitat en termes de riquesa cultural, creixement 
econòmic i estabilitat demogràfica. L’aportació de la immigració al nostre mercat laboral ha estat positiva i 
ha beneficiat també l’augment demogràfic i democràtic i de la riquesa cultural de la nostra societat. No 
obstant, caldria una política conjunta de la Unió Europea, per informar als països d’on ve la immigració, 
que els fluxos han de ser controlats i regulats per permisos de treball en origen, en el ben entès que 
aquests beneficis comporten el compromís social d’ajudar solidàriament als respectius països d’origen en 
els seus camins de progrés social i econòmic. Es potenciarà la figura dels mediadors culturals, 
professionals que per la seva formació són fonamentals per una integració total. 

99. Així, el repte de la política migratòria consisteix no sols en administrar conjuntament els fluxos migratoris 
sinó també en assegurar que la societat d’acollida afavoreixi la integració i la cohesió entre les diverses 
cultures adequant també les estructures sanitàries a les noves necessitats És per això que es fa 
indispensable desenvolupar polítiques actives d’acollida i de foment de la convivència. 

100.  La política local ha de contribuir a assegurar que la societat d’acollida afavoreixi la integració de les 
persones nouvingudes a través polítiques actives d’acollida i de foment de la convivència. Unes 
polítiques que s'han de fonamentar en la garantia dels seus drets i en el cumpliment de les seves 
obligacions com a ciutadans. 
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101. Connectar amb els joves 

102. Els i les joves han de veure que el nostre projecte identifica clarament les seves inquietuds i les 
seves problemàtiques, procurant la identificació d’aquells sectors de la joventut que desitgen el canvi 
social amb el discurs i l’acció política socialista, fent que aquest sigui el Partit que millor reculli la 
innovació i l’anhel de canvi, fent que representi l’aposta per les polítiques que els garanteixin la 
possibilitat de realitzar els seus projectes vitals. 

103. Els i les joves voten menys que la resta de ciutadans i ciutadanes. Aquest fet té el seu origen en la 
desconnexió existent entre el llenguatge polític i el dels joves, que dificulta en bona part la transmissió 
clara d’idees i valors. 

104. Trobar nous canals i noves formes d’apropar el missatge a la gent jove, incorporant les seves idees i 
fomentant espais d’interacció que ens permeti abordar les seves inquietuds des de la proximitat. Hem 
d’apostar per donar resposta, també des de l’Administració Municipal, als tres eixos de les necessitats 
prioritàries dels joves: educació/formació, feina, i habitatge, eixos que possibilitin la veritable emancipació 
del jovent. 

 

105. Política 2.0 

106. La filosofia o concepte 2.0 pot contribuir a millorar la qualitat democràtica i, per fer-ho possible cal 
promoure la xarxa com un espai de ciutadania, de deliberació amb continguts i de forma directa. La xarxa 
ha de poder ser més democràcia, sense intermediaris. La xarxa és democràcia sense intermediaris. Hem 
de fomentar la utilització de les xarxes socials per part dels nostres líders de partit, ja que d’aquesta 
manera la ciutadania rep la confiança que volem aconseguir. 

107. Les TIC ens proporcionen als socialistes la possibilitat d'apropar el nostre discurs no només a 
col·lectius amb interessos específics com joves, dones i majors, sinó també a aquells militants i 
simpatitzants que per circumstàncies no estan residint a la ciutat fent-los partícips així de les nostres 
polítiques. Per desenvolupar una bona política 2.0 primer cal fer accessible a tothom. Cal ensenyar a tots 
els militants a saber-la utilitzar sense importar edat ni estatus. 
Els espais de debat han de servir per comentar idees polítiques i per posar en comú els problemes de la 
societat, amb l'objectiu de millorar el dia a dia de la ciutadania 
La ASP haurà de ser present a les xarxes socials, mantenint un diàleg permanent amb els ciutadans, 
escoltant i no només parlant. 

 

108. Europeisme 

109. El nostre partit ha de ser més que mai un partit europeista i cada vegada més, un partit europeu. El 
nostre partit ha de ser més que mai un partir europeista, es a dir, amb el pensament dirigit a rebre i 
entendre els nostres veïns d’Europa, amb una major participació de les mesures que pren la UE 

110. Construir un veritable espai públic i ciutadà europeu, dedicant més importància a la pedagogia i 
sensibilització sobre la UE, la seva història i els seus valors, aprofundint en l’Europa social, dels 
ciutadans, resolvent els seus dèficits democràtics, son elements ha treballar pels socialistes. En un món 
on les noves tecnologies i els mitjans de transport han desdibuixat les fronteres estatals, hem d'obrir la 
nostra ciutat a l'entorn que ens envolta i reclamar el nostre protagonisme, especialment en matèria 
turística, com la capital de l'illa mediterrània més important d'Europa. 

 

111. Proximitat 

112. Si hi ha un fil conductor de totes les resolucions polítiques que hem fet els i les socialistes de Palma 
fins a data d’avui aquest és sens dubte la proximitat. Per nosaltres, proximitat és arribar a fer nostres les 
dificultats de la gent, facilitant espais de participació on es puguin recollir i atendre les propostes dels 
ciutadans, analitzar-les i retornant, de forma argumentada, les decisions preses. 

113. El ciutadà deixa de ser receptor de polítiques a ser co-productor. Ens reafirmem en el nostre 
compromís per incorporar la ciutadania en el disseny de les polítiques, en l’execució i en l’avaluació. 
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114. No ens podem permetre una ciutadania exclusivament consumidora de serveis públics. Apostem per 
una ciutadania activa, compromesa amb el seu entorn: el seu carrer, la seva plaça, el seu barri i amb els 
seus veïns i veïnes. Ciutadania crítica, exigent i formada amb un govern que escolta, respon, facilita, 
incorpora i també decideix i dóna comptes. 

115. El nostra objectiu final a l'hora de fer polítiques és l’aplicació del principi de proximitat, més decisió 
política i major eficàcia i eficiència. 

116. La participació es fa treballant de la mà amb les entitats del teixit social, però hem d'aconseguir fer 
co-partíceps cada vegada un major nombre de ciutadans i ciutadanes particulars. 

117. Ser capaços de mantenir una feina electoral permanent a tot el municipi: reactivar l'inacabat projecte 
dels Responsables d'Acció Electoral per a cada una de les seccions electorals, encàrrec del 37è 
Congrés Federal. 

 

Seguretat Ciutadana : La seguretat és un dels valors emergents en la nostra societat, i com a tal un dels 
que contribueix de manera fonamental a la qualitat de vida de la ciutadania. Però la seguretat no és un valor 
concret i universal, ni fàcil de mesurar ni d'aconseguir per a tothom. 
Des del punt de vista de la major part de la ciutadania, la seguretat és una competència fonamental dels 
cossos policials, als quals se'ls exigeix que la facin efectiva en tot moment. 
Cal reflexionar junts i poder establir criteris i propostes d'una manera participativa i compromesa, que ens 
permeti establir un model de seguretat per al futur. 

 
Davant el tradicional enfrontament entre la prevenció i la repressió, s'ha d'imposar el sistema dissuasori i de 
mediació, que s'està presentant molt més eficaç davant la delinqüència de baixa intensitat, que és la 
majoritària, i la que més enfrontaments socials produeix; sempre serà millor resocialitzar un delinqüent que 
no entrar en una expirar reactiva davant els petits delictes reincidents, que no troben solució i que acaben 
generant frustració en els mitjans policials i en la ciutadania; cal donar-li un nou sentit al concepte "ordre 
públic". 
El policia, com a garant de l'Estat de Dret, ha de ser transmissor i propagador dels valors socials de la seva 
organització i fomentar "sentiments de seguretat" contra aquells que difonen, de forma subjectiva, estats 
d'inseguretat que puguin alimentar situacions d'incertesa social. 
Tot ha de començar per un nou enfocament dels models d'organització policial; realitzant projectes formatius 
més especialitzats i reforçant la policia de proximitat, de barri, tutor, en una paraula, de "Mediació", creant 
noves unitats que reforcin aquest caràcter intermediari 
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118. Construint el nou projecte 

119. No hi ha política sense transformació . I és això al que aspirem les i els socialistes. No hi ha partit 
sense comunicació. Per això els i les socialistes hem de corre la veu i explicar que els problemes de la 
nostra Ciutat són abordables des del socialisme. 

120. Centrem el nostre missatge sobre les classes urbanes, amb les persones que més ho necessiten. 
Connectar a ciutat és el nostre repte. 

121. Tenim per davant una oportunitat per revitalitzar el partit i el nostre projecte. Una oportunitat per 
recuperar la credibilitat i confiança de totes aquelles persones que esperen molt de nosaltres. I ho hem 
de fer reafirmant-nos com a partit d’esquerra, com a partit socialdemòcrata.  

122. Aprofitem tot el que hem aconseguit i assentem les bases d'un projecte socialista, il·lusionant, 
compromès i creïble, també per a la nostra ciutat. 

123. L’economia, la informació fa temps que s’han globalitzat, la política no. 

124. Urgeix posar en marxa un projecte creïble d'escala europea. Un projecte progressista que relacioni 
directament i amb claredat els nostres principis amb les nostres propostes i actuacions. 

 

125. Necessitem més recursos, però també més imaginació.  aprendre a trobar les prioritats que 
necessiten d’aquests recursos els i les ciutadanes. 

126. La nostra aposta pel municipalisme s'ha traduït i seguirà traduint-se en més competències per a 
l'àmbit municipal. Són nombroses les que ja els corresponen però creiem que aquestes encara han 
d'ampliar. 

127. Els municipis presten, aproximadament, un 30% dels serveis que reben directament els ciutadans, 
mentre que tan sols assumeixen un 13% de la despesa realitzada al país.  

128. Els ajuntaments assumeixen polítiques d'infantesa, joventut, dona, gent gran, esports, habitatges, 
ocupació... Cada cop que s'aprova una llei social, com les d'Igualtat, Dependència o Violència de 
Gènere, aquest repercuteix sobre els ajuntaments. Les comunitats autònomes reben dotacions que no 
reverteixen en els consistoris.  

129. Els socialistes de Palma no aturarem fins que no es reconegui la funció local en un pla d'igualtat 
amb els altres nivells de l'Administració i es faci efectiva l'autonomia municipal que es reconeix a la 
Constitució. 

130. Palma pot arribar a ser la capital de l'emprenedoria. Els palmesans i palmesanes es caracteritzen 
per la seva capacitat de creació i innovació, però, cal un marc d'oportunitats i el lideratge d'un govern 
local i regional capaç d'entendre aquestes capacitats. 

131. L’economia social ha de ser a Palma un referent de l’activitat de Mallorca i de les Illes Balears. 
Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social han de protagonitzar actuacions 
tendents a general valor, dinamisme i estabilitat a la nostra economia.” Seguir aprofundint amb les 
mesures del nostres programes electorals local, autonòmic i nacional.  

132. El nostre major actiu com a organització el constitueixen els nostres militants i simpatitzants que són 
la cara visible a peu de carrer del partit. La seva presència en els barris, en moviments socials 
organitzats i en el seu àmbit laboral, familiar o veïnal hem d'aprofitar com a enllaç permanent amb la 
ciutat per fer arribar nostre missatge i a més recollir noves necessitats i demandes d'una societat en 
continu moviment i canvi. 

 

133. Elements del nou projecte dels i les socialistes de  Ciutat 

134. Si haguéssim de fer un núvol de paraules claus que definissin el nou model dels socialistes de 
Palma, aquestes serien: 

135. - Lideratge participatiu. 

136. - Transparència. 

137. - Il·lusió. 

138. - Empatia 
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139. - Projecte. 

140. - Treball constant. 

141. - Inteligència emocional 

142. - Vanguardia de progrés 

143. - Recuperar els marcs ideològics 

144. - Qualitat democràtica 

             -Coherència 

 

 

145. L’individualisme imperant ha fet que les estructures socials hagin tendit a fer-se més febles. Tot i que 
es mantenen les diferències de classe, aquestes no han seguit generant un discurs, un relat explicatiu 
dominant sobre el qual bastir i ordenar els conflictes polítics, socials, econòmics o culturals, poder-los 
interpretar, i proporcionar solucions. Això no vol dir que el discurs sobre les classes socials no continuï 
essent important. Ans al contrari, el que cal és utilitzar aquest discurs a la llum de tots els canvis socials 
que s’han produït durant els darrers anys. Per tant, no cal que evitem referències al discurs de classe, 
sinó que l’actualitzem. El contingut d’aquest discurs l’ha de marcar la cerca de l’interès general i el 
benestar per la ciutadania. 

146. La reivindicació del concepte de ciutadà com a subjecte polític actiu, no com a simple receptor i 
consumidor, amb el dret i el deure de participar en les deliberacions i decisions per definir el futur 
personal i de comunitat. 

 

147. Renovació i reivindicació de la política 

148. La democràcia és millora amb més democràcia 

149. Aspirem a governar i liderar el progrés social. 

150. L’actual sistema democràtic presenta mancances que cal corregir per mantenir el seu paper 
mobilitzador de defensa del bé comú. Hem de treballar per aconseguir l’adhesió de la ciutadania vers el 
sistema per tal d’evitar que una part de la ciutadania se senti cada cop més separada de la comunitat 
política i acabi sentint-se atreta per altres formes de participació social, que en algunes ocasions poden 
esdevenir antidemocràtiques. 

151. Creiem en la política com a eina d’articulació de la vida social i individual, com a mètode de 
resolució de conflictes i de projectes compartits en llibertat. I reivindicar-la, principalment, entre els més 
joves, que ja han crescut en democràcia. 

152. La major part dels problemes no es resolen només amb aplicacions tècniques sinó també amb 
solucions polítiques. 

153. La política no és només una acció lligada als càrrecs electes, sinó una activitat que s’ha de 
desenvolupar en tot el teixit social, i com a socialistes hem fomentar la participació de la ciutadania en els 
valors democràtics. 

154. Som un partit amb vocació majoritària. I això ho hem d’incloure dins el discurs, ja que estem 
convençuts de ser l’opció política que millor representa les aspiracions i els interessos de la gran majoria 
de la societat palmesana, i en especial de les classes socials menys afavorides. 

155. Però sabem també de la necessitat de renovació de la nostra manera de fer política, que s’ha de 
transformar tot modernitzant el nostre discurs i els mecanismes de participació interna. 

156. Guanyar la credibilitat, la confiança i la complicitat de la ciutadania ha de ser un dels principals 
reptes del nostre partit, si allò que volem és continuar essent un instrument al servei de les persones. 

157. En aquest sentit, la permanent reflexió sobre les prioritats, l’agenda i el nostre discurs esdevé un 
dels elements essencials per aconseguir el nou impuls que pretenem pel nostre partit i pel projecte 
transformador que propugnem. 

158. Aquesta ponència aspira a ser això, un punt de partida, un full de ruta per continuar construint entre 
tots i totes un partit viu i dinàmic. 

159. Un partit que dialogui amb tots els sectors socials, i que estigui disposat a escoltar, a aprendre, a 
reconèixer les seves equivocacions i a entregar-se al màxim per comprendre millor les inquietuds i 
aspiracions de les persones. 

160. Formular i oferir a la gent un projecte en constant actualització, que sigui capaç d’anticipar respostes 
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per problemes del demà, d’interpretar els interessos de la majoria, amb imaginació i visió de futur.  

161. Hem de ser capaços d’il·lusionar parlant dels problemes quotidians  i dibuixant la societat del 
futur. La creixent desafecció entre la política i la ciutadania no només és el resultat dels canvis socials, 
sinó també de l’envelliment de les formes clàssiques  de fer política. Els instruments convencionals de 
la pràctica política han de ser complementats amb eines noves, estils nous, sistemes nous de relació que 
facilitin reconnectar el la societat amb els seus representants. 

162. La nostra tasca és il·lusionant, la nostra potencialitat és molt gran, els nostres objectius legítims i 
necessaris per a una gran majoria, tots junts ho aconseguirem. 

 

163. Full de ruta dels socialistes de Palma 

164. L’exigència de planificació, d'ordenació i revisió del nostre model comença per elaborar un full de 
ruta. Aquesta necessitat s'ha vist incrementada en els darrers mesos. Els socialistes tenim la 
responsabilitat d’oferir un pla. Un pla ambiciós, el qual ens esforçarem per complir, perquè no volem 
perdre l’oportunitat de modernització que feia temps que demanava la ciutadania. 

165. Comencem per: 

166. Reconstruir el nostre relat: les nostres paraules han de ser els nostres fets. 

167. Aconseguir que els ciutadans i militants passin de ser receptors de polítiques a ser co-productors. 

168. Creure en la generació de coneixement i la construcció d’idees des de baix cap a d’alt i entre les 
bases. 

169. Fer política amb empatia, això és traduir i fer comprensibles el missatges polítics, és en definitiva 
baixar la política, fer-la més humana. 

170. Aconseguir una majoria política, sense oblidar que és necessari que hi hagi una majoria social. Els 
canvis només són possibles si hi ha una sòlida majoria social al darrere. Un cop aconseguida la majoria, 
seguir potenciant la connexió entre ciutadania, militants i poders públics. 

171. No hi ha Política sinó hi ha transformació: Si un partit vol transformar, no pot ser només un partit 
d’afiliats, però tampoc només un partit d’electors: ha de ser un partit de propostes, de sol·lucions per 
convèncer al conjunt de la societat. 

172. Treballar en xarxa. 

173. El PSIB-PSOE ha d'adaptar la seva estructura i funcionament a les noves realitats socials.  

174. Palma, per la seva capitalitat ha de recuperar el se lloc estratègic dins l’organització. 

175. El partit és pels socialistes un instrument al servei de la política, una associació de ciutadans lliures 
per a la promoció d'un projecte polític comú. 

176. Millorar la nostra democràcia interna, apostar per la democràcia directa, deliberativa i participativa. 

177. Apostar per les noves tecnologies aplicades a la comunicació en xarxa a través d’Internet ja que són 
fàcilment adoptables i els seus resultats poden ser molt beneficiosos. 

178. Escoltar més que parlar de cara a la ciutadania i afiliats. No n’hi ha prou amb saber com són els 
teus; també hem de saber i entendre com són els altres. 

179. Reduir la distància entre càrrecs i militants i sobretot la distància entre simpatitzants i ciutadans. 

180. Reivindicar la “P” de Política i també la de Passió: Sense passió, un moviment de masses esdevé 
un moviment d’espectadors passius 

181. Informar/ formar i activar de manera continua als militants. Assegurar la transmissió de 
coneixements dins l’organització 

182. Estar obert a la gent que només vol participar en un moment determinat o en una fase concreta d’un 
procés. 

183. La nostra màxima serà la proximitat, per conèixer els problemes dels ciutadans. 

184. Els socialistes ens movem per idees i valors. 
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185. Treballar per aconseguir que els diferents moviments socials i els ciutadans d'esquerres col·laborin 
amb nosaltres i tornin a considerar de nou el PSOE com la millor plataforma perquè les seves 
reivindicacions es facin realitat. 

 

En plazo no superior a los 6 meses posteriores a la Conferencia Federal de Organización prevista en el 38 
Congreso del PSOE, la ASP realizara una Convención Municipal abierta para elaborar un plan estratégico 
de adaptación de las resoluciones al ámbito de nuestra Ciudad. 
 
Este Plan Estratégico que tendrá como objeto el desarrollo de la aplicación de las Resoluciones de la 
Conferencia de Organización que nos incumban y contemplara: 

1.  El cronograma de aplicación 
2. Establecerá sistemas de evaluación continua por parte de la Comisión Ejecutiva y semestral por 

parte del Consell Politic; en este sentido la Convención Municipal de Palma a propuesta de la 
Comisión Ejecutiva acordara la distribución de responsabilidades políticas, orgánicas y sectoriales  

3. A tal fin se fijaran objetivos cuantificables tanto en los aspectos cuantitativos que afecten a afiliados 
y simpatizantes como en su aplicación y desarrollo territorial por parte de las Agrupaciones 

4. El Plan asimismo deberá contar con su presupuesto especifico 
5. El Plan establecerá los mecanismos de Red y la metodología de comunicación sectorial.  
6. Cuidara especialmente de integrar toda la capacidad institucional de la militancia socialista de Palma 

existente. 
7. Al final del proceso será una nueva estructura territorial y sectorial del ámbito municipal adaptada a 

los Estatutos Federales. 
 

Part I: DE L’ORGANITZACIÓ 
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PART II: DE L’ORGANITZACIÓ 
 

186. Els nostres principis: 

187. Els partits són part fonamental del sistema democràtic, no un assumpte extern a aquest. 

188. Per tant, el seu funcionament intern no és una qüestió privada: té rellevància pública perquè modela 
i condiciona la vida política. 

189. Per això mateix sempre hem adoptat un model organitzatiu el més semblant possible a les normes 
que es proposen dins el nostre sistema democràtic. A mesura que el conjunt de la societat i el sistema 
democràtic avança, la nostra democràcia interna també. 

 

190. AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE PALMA 

 

191. L’Agrupació Socialista de Palma es va fundar el 1r. de maig de l'any 1892, enguany (2012) farà 120 
anys des de la seva creació. Al llarg de la seva existència ha anat passat per diverses formules 
organitzatives, diferents models organitzatius que han tengut els seus encerts i també els seus errors. 

192. La forma que ha d’adoptar la nostra organització no és l'essència del debat, sinó conseqüència 
d’aquest. El model ideal del partit no ve donat pel contacte amb la ciutadania i, per això, estem obligats a 
posar al seu servei el nostre instrument.  

193. La ciutadania ens mira, perquè esperen molt de nosaltres. Urgeix que ens vegin quan abans millor 
com actors necessaris i útils per la societat.  

194. O canviem les nostres actituds, o no aconseguirem rompre amb la creença majoritària i ben arrelada 
que els partits polítics i els polítics són un problema més que una solució. 

195. El més important és que la nostra organització, independentment de la seva forma, s'adapti amb 
flexibilitat a les noves necessitats i assoleixi els nostres objectius amb els millors resultats possibles. 

196. La situació política actual exigeix recuperar un potent àmbit polític de referència pel conjunt de 
Ciutat. Per això, la nostra organització ha de ser flexible i permeable, capaç d’adoptar la millor forma que 
ens permeti sincronitzar-nos amb la societat i pugui donar una resposta en defensa dels nostres valors i 
dels interessos generals. 

 

197. CAP A LA MODERNITZATCIÓ DEL PARTIT  

 

198. El PSIB-PSOE a Palma ha d'adaptar la seva estructura i funcionament a les noves realitats socials, 
avançar cap una estructura més horitzontal i més flexible. 

199. Això implica multiplicar la nostra transparència, la participació, els àmbits de relació amb la societat i 
els seus mecanismes de rendició de comptes.  

200. Tenim un llegat riquíssim que hem de posar en valor i assegurar la seva transmissió a aquells que 
continuïn amb el treball del Partit. 

201. El nostre primer objectiu és créixer de forma important en militància però sobre tot en influència. 

202. Hem d'ultrapassar el concepte de militant o simpatitzant pel d’activista. Els activistes són ciutadans i 
ciutadanes que volen implicar-se en alguna fase del nostre projecte, comparteixen els nostres valors i 
volen sumar les seves energies. La nostra organització ha d’estabir canals i mecanismes per facilitar la 
seva participació. 

203. En aquest model organitzatiu que propugnem els militants i simpatitzants juguen un paper central 
com a enllaç directe amb la ciutadania, la qual cosa ens obliga a dotar-los de les capacitats materials i 
formatives necessàries per desenvolupar aquesta tasca. Si volem revitalitzar i omplir el nostre partit 
d’idees hem d’apostar per la formació continua. 

205bis Han d’assolir importància els perfils professionals dels militants, prenent en consideració la seva 
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especialització per poder comptar amb les persones adequades de conformitat amb les capacitats i 
experiències. Això tindrà la seva correlativa influència en la millora de la presa de decisions, en una 
conjunció de criteris polítics amb coneixements tècnics i professionals adients 

205 ter Hem de fomentar tota classe d’activitats com per exemple espais de debat, taules rodones, 
conferències o comissions sectorials, on puguin participar tant persones que han ocupat càrrecs a 
diferents àmbits del partit o de l’administració com militants de base que es puguin nodrir i aprendre 
d’aquests. En aquest aspecte juguen un paper fonamental les diferents agrupacions de districte, que 
poden actuar a nivell local als barris i garantir el contacte permanent entre càrrecs, militants i ciutadania. 

204. Això comporta també un esforç per revitalitzar i dinamitzar el treball des de les agrupacions de 
districte, adaptant-les a les necessitats de funcionament d'una organització moderna i eficaç. 

205. En aquest treball de contacte social amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra Ciutat els càrrecs 
electes i institucionals són una altra peça bàsica, que han mantenir un contacte continu i fluid tant amb 
els militants com amb els electors i veïns dels seus respectius barris. 

206. Hem de reduir la distància entre càrrecs i militants, però, també la dels militants/simpatitzants amb la 
ciutadania en general. 

207. Aconseguir atreure la joventut; establir vincles generacionals.  

208. La realitat de la nostra Ciutat requereix que l'estructura de l’ASP s'adapti a les necessitats de cada 
barri i dels col·lectius socials. Per això és imprescindible establir una dinàmica de reunions periòdiques 
de l’ASP amb les comissions executives de les distintes agrupacions de districte, per tal de coordinar el 
funcionament del conjunt dels socialistes de Palma. 

209. Apostem per una planificació estratègica per barris per fer arribar millor el nostre missatge. Hem 
d’aconseguir més coordinació de l’ASP amb les agrupacions per tal de dur endavant les nostres 
actuacions a nivell social amb més eficàcia i major qualitat. 

211bis És necessari establir mecanismes interns de funcionament que es fonamentin en el compliment 
d’objectius concrets, incorporant processos d’avaluació dels mateixos. 

210. A Palma, els socialistes disposem ja de valuosos recursos organitzatius: un grup municipal dins 
l’Ajuntament, una agrupació de Ciutat i 4 agrupacions de districte, més Joventuts de Palma. El potencial 
que podem extreure és major del que imaginem. Ben coordinats, amb una estratègia compartida i treball 
constant assolirem qualsevol objectiu que ens marquem. 

211. Per això, és fonamental que dins la planificació estratègica siguem capaços d’aprofitar de la millor 
manera els recursos dels que disposem. Treballant en xarxa per arribar a tots els barris i fer extensible el 
nostre projecte. 

212. Promourem l’avaluació contínua del treball polític de l'organització. Per això impulsarem l'elaboració 
d'estudis polítics i sociològics, l'actualització de la cartografia electoral de la ciutat i la implementació de 
metodologies de treball participatives i planificades. 

213. Els polítics socialistes donarem exemple de rendició de comptes, avaluant les principals 
intervencions publiques i posant-les a l'abast de tota la ciutadania en la nostra web municipal. 

 

214. NOUS CANALS DE PARTICIPACIÓ 

 

215. També en els canals de participació hem de ser una organització de nostre temps, canalitzant i 
propiciant la participació dels que manifestin sensibilitat progressista a través dels nous mitjans, cada 
vegada més generalitzats, 

216. Volem i ens comprometem a ser un partit innovador i exemplar. Ens comprometem a incorporar la 
variable de la sostenibilitat en totes les nostres accions.  

217. El PSIB-PSOE a Palma, com a referent electoral de l'esquerra, ha de establir amb els moviments 
socials una relació de confiança i complicitat que permeti treballar d'acord amb aquests, respectant les 
diferents ideologies. 

218. La relació del PSIB-PSOE a Palma amb els moviments socials ha de plantejar-se amb una visió 
estratègica perquè som alternativa de govern i hem de calibrar en cada moment. 
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219. Impulsar l'organització transversal de la presència socialista en els moviments socials a través de la 
potenciació de la Secretaria de Moviments i Organitzacions socials i de la Sectorial de Participació 
Ciutadana. 

220. Intensificar la relació amb militants socialistes que participen en organitzacions i moviments socials. 

221. Ampliar el nombre de grups específics de militants socialistes vinculats a un moviment social que 
treballin cap a dins i cap a fora del partit. 

222. A més a la estructura territorial, hi haurà la possibilitat de participar via la Agrupació Virtual, o la 
formula anàloga contemplada als estatuts. Aquesta militància, de caire transversal, no serà en cap cas 
incompatible amb l’enquadrament territorial. 

223. En els àmbits sectorials d’especial interès social, es potenciarà la possibilitat de militància a través 
de Grups/Comitès sectorials, segons la fórmula que contemplin els estatuts. Aquesta militància, de caire 
transversal, també serà compatible amb l’enquadrament territorial. A més, es promourà la creació de 
grups de treball especialitzat al sí de les agrupacions de districte. 

224. Igualment, les agrupacions de districte impulsaran en el seu àmbit, la creació d'espais de reunió 
oberts a tots els nostres conciutadans, fomentant la formació política, el debat ideològic i l'entesa, 
especialment amb aquells moviments i entitats socials més actives. 

225. Aquesta actuació oberta de les agrupacions de districte tendrà com a principal objectiu: 

226. Mantenir el diàleg permanent amb la ciutadania 

227. Millorar la comunicació entre el partit i la ciutadania 

228. Captar les inquietuds dels nostres veïns per aconseguir que tots aquells amb els compartim ideals, 
principis i valors sentin i sàpiguen que qui millor els representa és la veu dels socialistes de Palma. 

229. Recuperar la confiança i esperança en el projecte socialista 

 

230. COMUNICACIÓ, COMUNICACIÓ I MÉS COMUNICACIÓ 

 

231. Els partits polítics existeixen perquè comuniquen.  

232. Sense dubte la nostra existència o el nostre èxit, dependrà de la nostra capacitat d'empatia i 
comunicació. 

233. Agafant com a màxima allò del que no és comunica no existeix; hem de treballar de valent per 
millorar la comunicació de la nostra organització, tan interna com externa. Així doncs: 

234. Multiplicar la capacitat de transmetre que som una eina de proximitat. 

235. Unificar el nostre discurs de les diferents estructures del partit i major coordinació entre grups.  

236. Analitzar la incidència i penetració dels nostres missatges a través dels mitjans de comunicació 
tradicionals. Per això seria d'utilitat un Observatori de mitjans dins una secretaria de comunicació 
integral. 

237. La comunicació en tots els àmbits ha de ser de doble direcció, cercant sempre el feedback. 

238. Comunicació fluida des d'alt cap a baix, però també hem d'assegurar mecanismes àgils (a més dels 
estatutaris i oficials) que possibilitin la comunicació eficaç des de baix cap a dalt. 

239. Millorar també la comunicació horitzontal entre tot els estrats del teixit social. 

240. Creació i dinamització d'una potent xarxa de responsables de secció electoral. Aquests agents 
electorals del partit constituiran un canal de comunicació permanent entre l'organització i la ciutadania 
portant a terme campanyes informatives periòdiques d'informació sobre el territori i al mateix temps 
traslladant al partit les demandes i inquietuds dels veïns. 

241. Els mitjans tradicionals i la política formal es veuen superats pel nou activisme cívic en xarxa en la 
qual internet està aprofundint en la democratització de la informació. En l'actualitat, els nous mitjans 
s'estan convertint en una eina bàsica i fonamental d'interacció entre la política i la ciutadania en la que 
l'electorat ja no és un mer espectador de l'agenda política sinó que s'està transformat en un element actiu 
de la comunicació. 
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242. Les xarxes socials digitals s'han convertit en un element fonamental per a la mobilització de 
simpatitzants. Són un clar exemple del ressorgiment del compromís polític i social, això sí, amb un codi i 
llenguatge propi al qual els polítics hem de adaptar. És per això que promourem la redacció d’un codi 
intern de conducta, per tal que els nostres militants donin una imatge de cohesió als diferents àmbits de 
la xarxa. 

243. -Necessitem un Pla de Formació Digital perquè la nostra militància pugui participar activament en la 
xarxa en què el nostre missatge serà una extensió de nostre discurs. 

244. Existir a Internet va més enllà d'estar a Internet per això organitzarem trobades digitals periòdiques 
amb la ciutadania.  

245. Utilitzarem totes les possibilitats que ens dóna la xarxa. 

 

246. UNA DISTRIBUCIÓ DE TASQUES MÉS EFICAÇ, SEPARANT ELS  ÀMBITS DE TREBALL 
ORGÀNICS I INSTITUCIONALS 

 

247. El grup municipal socialista, treballa amb l’autonomia recollida en els reglaments del partit, en 
coordinació amb els òrgans de direcció i executant la fulla de ruta que marqui el partit. 

248. La dedicació institucional ha de ser preferentment plena evitant, en la mesura possible, la duplicitat 
de funcions orgàniques, institucionals i laborals. Executives i grups institucionals han de constituir equips 
de feina coordinats. 

249. Les executives programaran i coordinaran les activitats de presència territorial i sectorial dels grups 
institucionals, conformant una agenda única de presència territorial i sectorial del partit. Aquesta 
col·laboració s’estendrà a la presència dels grups institucionals dins les agrupacions i altres activitats de 
caire intern. 

250. Les Agrupacions de districte podran, previ acord de les seves comissions executives i ratificat per 
l'assemblea local, delegar en favor de l’ASP, determinades com per exemple en matèria de formació, així 
com en l'àmbit de la gestió econòmica de les despeses corrents per al manteniment de l'agrupació. A 
més podran establir fórmules de coordinació o la realització d’activitats conjuntes per al millor compliment 
dels respectius programes de treball, especialment en els referits a la millora de la presència social del 
partit, els processos participatius en la conformació del projecte socialista i en l’acció electoral. 

 

252bis UN PARTIT MÉS COORDINAT I MÉS EFICIENT. UN PARTIT M ÉS FORT. 

 

252ter Els PSIB-PSOE a Palma s’ha d’organitzar per a que l’acció política a cada una de les agrupacions 
sigui més eficient, reorganitzant els recursos i millorant la coordinació 

 

252L’Agrupació Socialista de Palma ha de coordinar l’acció territorial al conjunt de la ciutat, reorganitzant els 
recursos per tal de millorar-ne la seva eficència 

 

El Grup Municipal Socialista és l’instrument, a l’abast del PSIB-PSOE a Palma, per liderar l’estratègia 
política a nivell local 

 

El/la portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Palma ha de rendir comptes davant el Consell 
Polític de l’ASP, com a mínim una vegada a l’any 

 

 

251. SEPARACIÓ DE PODERS 
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252. Els Congressos són la font suprema de legitimitat de polítiques i responsabilitats dins el partit. Fora 
del període congressual, els Consells Polítics assumeixen aquest mateix paper. La Mesa permanent del 
CP establirà la seva agenda de reunions i temes a tractar de forma coordinada amb les executives, però 
amb total autonomia. No poden renunciar en cap cas al seu paper d’òrgan de debat polític per 
excel·lència. 

253. Les executives han de funcionar com a tals: òrgans de caire estrictament executiu, amb 
responsabilitats clares de cadascú i rendició de comptes davant els CP. No haurien de assumir, via 
fórmules de ‘plenari+permanent’ vocalies o similars, la funció de debat polític que correspon als CP. 

254. Els òrgans de control, quan existeixen, han de ser nomenats pel Congrès/CP i funcionar de forma 
absolutament independent de les executives. En cap cas les seves funcions podrien ser assumides per 
una secretaria de organització o similar.  

255. La Mesa Permanent convocarà una sessió extraordinària amb caràcter previ a l'adopció per part de 
la CEP o el Grup Municipal Socialista de decisions, accions o plantejaments d'especial transcendència 
política i per l'interès general de la Ciutat quan aquestes afectin especialment als plantejaments i marcs 
ideològics que s'han mantingut al llarg de la història del PSOE. 

256. Una rendició de comptes anual, a través del Consell Polític, per tal de sotmetre a ratificació la gestió 
de la Comissió executiva de Palma 

257. La CEP presentarà el seu pla d'actuació de mandat a cadascuna de les agrupacions de districte dins 
la primera assemblea ordinària d'aquestes que se celebri des de la ratificació pel Consell Polític. Les 
agrupacions de districte un cop escoltades les línees estratègiques del pla, al mateix temps hauran 
d’elaborar el seu pla integral dirigit especialment a potenciar aquelles actuacions relacionades amb la 
formació, afiliació i fidelització de la militància del partit socialista. Aquests plans incidiran, a més dels 
àmbits que es consideri adients, en potenciar les actuacions relacionades amb la millora de la 
implantació territorial i social del partit a cada àmbit d’agrupació, la formació i el debat interns, l’increment 
de l’afiliació i dels simpatitzants, en especial de dones i joves, així com de la motivació i la fidelització de 
la militància socialista. 

 

258. EL PAPER DELS MILITANTS 

 

259. Els militants són el principal actiu del partit. Un actiu que la organització hauria de conèixer més a 
fons i valorar a l’hora de cercar opinió, suport, o d’assignar responsabilitats orgàniques o institucionals. 

260. Com en el cas de qualsevol altra organització, el partit posarà en marxa protocols eficaços 
d’acolliment i recolzament dels nous militants. La militància no hauria de ser un sacrifici fet en nom d’un 
convenciment ideològic o una identificació emocional. Hauria de ser una experiència gratificant, un 
projecte comú on els interessos personals podessin anar-se compaginant amb els del partit. 

261. Hem de connectar i treballar amb els joves i per això, les comissions executives de les diferents 
agrupacions de districte posaran en coneixement dels seus joves militants l'existència de les JJ.SS. i 
fomentaran la seva posada en contacte amb aquestes i la doble militància. De la mateixa manera, les 
JSP es comprometran a fomentar la doble militància dels seus integrants dins de les respectives 
agrupacions de districte del PSIB-PSOE a Palma. Ens marquem com objectiu també aconseguir una 
major coordinació i comunicació entre les Joventuts Socialistes i les diferents estructures del partit a 
Palma. 

 

262. ÀMBITS DE TREBALL TERRITORIAL 

 

263. L’àmbit fonamental de militància és la Agrupació de Districte, amb una funció clara d’enquadrament 
territorial. Tanmateix el lloc de residència no hauria de ser el únic criteri: àmbit de feina, de influència, etc. 

264. En el cas de barris o zones, quan la grandària i la eficàcia ho aconsellin, les agrupacions de districte 
podran crear seccions de barri o zona, amb un àmbit territorial i social homogeni. Aquestes seccions 
estaran formades per tots els militants del corresponent àmbit, assumint les funcions que es concretin en 
els respectius plans de treball de l’agrupació de districte on pertany, en especial els d’implantació 
territorial i social i el del treball electoral. 
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265. En el cas de Palma, donat el gran nombre de barris i el salt organitzatiu amb l’àmbit de feina de 
ciutat, es mantindrà la figura de la Agrupació de Districte, o la anàloga que contemplin els estatuts. 

  

CONCRECIÓ DE FUNCIONAMENT DELS SOCIALISTES DE PALMA  

266. El 6è Congrés de l’Agrupació Socialista de Palma recull els reptes organitzatius aprovats en 
l’anterior 5è Congrés que segueixen plenament en vigor sense perjudici de la necessària aplicació de les 
conclusions als que arribi la Conferència que, sobre organització i estatuts, ha acordat realitzar el 38è 
Congrés Federal.  

 

Les adaptacions que siguin necessàries fer en aquestes concrecions de funcionament dels Socialistes de 
Palma seran aprovades pel Consell Polític de l’ASP, prèvia consulta a les Comissions Executives de les 
Agrupacions de Districte i de la Federació Socialista de Mallorca. 

 

267. L’assoliment de l’objectiu estratègic dels Socialistes de Palma pel 2012/2016 és aconseguir construir 
una alternativa política majoritària que es correspongui amb una majoria social progressista. 

 

268. Estendre el projecte socialista a tots els barris d e la ciutat . 

269. Treballarem per fer arribar el projecte socialista a tots els barris de la ciutat, conscients que la nostra 
implantació territorial es susceptible de millora i de la importància d’aquesta implantació. En aquest sentit 
els Socialistes de Palma treballarem per millorar aquesta presència tant del Partit com la dels nostres 
càrrecs públics. 

 

270. Un projecte socialista per a totes i tots  

271. Els Socialistes de Palma ens plantegem la renovació permanent del nostre projecte polític, i ho 
volem fer amb els ciutadans. Així, s’articularan els mecanismes necessaris per tal de donar veu al 
conjunt de la ciutadania i als nostres simpatitzants preferentment per tal que puguin participar del nostre 
projecte, realitzar les seves aportacions i col·laboracions, fent-nos arribar les propostes de millora que 
contribueixin a enfortir la nostra organització i, sobretot, a millorar la nostra ciutat. 

 

272. Un treball electoral permanent 

273. La Comissió Executiva de l'Agrupació Municipal designarà una comissió electoral permanent que 
elabori un Pla d’actuació electoral que disseny i prepari els propers comicis electorals. En aquesta 
comissió hi participaran els membres designats per la Comissió Executiva Municipal i un representant, 
com a mínim, de les agrupacions de districte designats per les respectives assemblees locals de districte 
i de les JSP. 

 

274. Estendre la nova figura dels coordinadors de Secció  Electoral 

275. Configurarem una Xarxa de Coordinadors Electorals com a principal eina de presència social del 
Partit, posant en valor la tasca dels coordinadors de secció electoral i potenciant una feina de presència 
permanent als barris de ciutat. Les Agrupacions de Districte anomenaran aquests coordinadors i, 
juntament amb l’Agrupació Municipal, treballaran per dissenyar les estratègies i territoris prioritaris per tal 
de poder encarar els propers reptes electorals. 

276. El primer pas en la configuració d’aquesta xarxa electoral serà el nomenament per les Agrupacions 
de Districte dels Coordinadors Electorals de Barri, com a figura de suport i coordinació a les seccions 
electorals del seu barri. 

277. Aquests eixos s’han de complementar amb altres actuacions orientades a dinamitzar la vida del 
nostre partit: 
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278. - Una major obertura per a incorporar nous membres i estimular la participació. 

279. - La realització de campanyes, no només en període electoral, per a captar simpatitzants. 

280. - La incorporació de noves tecnologies i canals de participació i comunicació amb la societat. 

281. - El suport a organitzacions no governamentals i la presència activa als àmbits de debat social. 

 

283bis  Els militants 

Els militants són el principal actiu del partit. Un actiu que l’organització valorarà a l’hora de cercar opinió, 
suport o d’assignar responsabilitats orgàniques o institucionals. 

El partit posarà en marxa protocols eficaços d’acollida i suport als nous militants. 

 

282. Principis de la distribució de competències 

283. Les resolucions del 37è Congrés Federal i la normativa que el desenvolupa han determinat el model 
orgànic del Socialistes per a les grans ciutats, que s’articula en base a l’Agrupació Municipal i les 
Agrupacions de Districte. En aplicació d’aquest model, la Comissió Executiva Federal, a proposta de la 
Comissió Executiva del PSIB, ha acordat la constitució de l’Agrupació Municipal de Palma. 

 

284. Els Socialistes de Palma recuperem així un instrument d’acció política a nivell de Ciutat, que pot 
servir de referent per la labor del Grup Municipal, així com per totes aquelles entitats i col·lectius 
sectorials que tinguin com a àmbit d’actuació la ciutat de Palma en el seu conjunt. 

285. Tot això sense llevar protagonisme a les Agrupacions de Districte que, a més a més de les seves 
competències pròpies en matèria de treball territorial, acció electoral i relació amb els afiliats, estan 
cridades a participar activament en les distintes àrees d’actuació de l'Agrupació Municipal. 

286. Per aquest motiu, la Comissió Executiva Municipal tindrà una clara vocació de coordinació política 
amb les Agrupacions de Districte. Això es podrà traduir en la creació de subcomissions delegades, en els 
distints àmbits d’actuació conjunta, amb participació dels representants de cadascuna de les Agrupacions 
de Districte i coordinats pel Secretari d’àrea corresponent de la Comissió Executiva Municipal. 

287.  

288. Entre d’altres, es podran crear: Política Municipal, Acció Electoral i altres d'especial incidència en la 
gestió municipal. 

289. La Comissió Executiva Municipal elaborarà un reglament de funcionament intern, en el marc de 
l'establert als reglaments i demés normativa federal del Partit, on es recolliran i es concretaran tots 
aquests aspectes. Aquest reglament serà sotmès a la aprovació del primer Consell Polític de Palma 
després de la celebració del 6è Congrés Municipal de Palma. 

290. La distribució de competències de l'organització dels Socialistes de Palma Partit s’inspira, d'acord 
amb els Estatuts i reglaments del Partit, en els següents principis: 

291. a) Els òrgans de l'Agrupació Municipal de Palma dissenyen el projecte polític del Partit per Ciutat en 
el marc de les resolucions i acords dels òrgans superiors, i el coordinen el seu desenvolupament per part 
de les Agrupacions de Districte. 

292. Per aquesta concepció i per raons l'eficàcia el nombre de membres del Consell Polític i de la 
Comissió Executiva de l'ASP serà limitat, tenint en compte a més el treball orgànic que s'ha de fer en les 
Agrupacions de Districte que ha de ser prioritari. 

293. b) D'acord amb l'article 25è, 1, de la normativa reguladora de l'estructura i funcionament general del 
Partit, l'Agrupació Municipal de Palma integra les Agrupacions de Districte del seu àmbit, sent un òrgan 
de coordinació política que no exerceix funcions orgàniques. El seus òrgans desenvolupen la coordinació 
i gestió de polítiques sobre l’organització del Partit, el territori i els sectors socials del conjunt de la ciutat. 
Així mateix, facilitaran i col·laboraran en el seguiment de les polítiques, les competències de les quals 
siguin de les Agrupacions de Districte. 

294. c) El òrgans de les Agrupacions de Districte assumiran la funció de principal referent polític i orgànic 
dels socialistes de cada districte o zona, desenvolupant la gestió i execució de polítiques directes sobre 
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l’organització del Partit, el territori i els sectors socials del respectiu districte o zona. Així mateix, 
dissenyaran, executaran i faran el seguiment de les polítiques, les competències de les quals siguin de 
les Agrupacions de Districte. 

295. d) La relació entre els òrgans de l’Agrupació Municipal de Palma i els de les Agrupacions de Districte 
estaran basades en la col·laboració i en l’impuls d’un mateix projecte polític i de Ciutat, i en el respecte 
de les cometències de cada nivell territorial. 

296. e) Els òrgans de l'Agrupació Municipal de Palma i els de les Agrupacions de Districte assumeixen 
les funcions i competències reflectides en els Estatuts, reglaments i normes federals, del PSIB i de la 
Federació dels Socialistes de Mallorca. 

 

297. Les Agrupacions de Districte de Palma 

298. Competències de les Agrupacions de Districte 

 

299. Les Agrupacions de Districte de Palma tenen les següents competències, a més de les 
contemplades en els reglaments i normes federals: 

300. a) L’organització de l'Agrupació Municipal de Palma sorgeix de les quatre agrupacions de districte: 
Palma - Llevant, Palma - Ponent, Palma - Nord i Palma - Eixample, principals referents polítics i orgànics 
dels socialistes de cada un dels districtes i zones de Palma, a més de JSP que es reafirma com a 
referent polític dels joves. 

301. b) Les Agrupacions de Districte tenen les mateixes competències i funcions que les Agrupacions 
Municipals en relació a l’entramat associatiu amb àmbit d’actuació més proper, a més de les indicades al 
punt d), excepció feta de les referides a la coordinació amb el Grup Municipal Socialista de Palma, que 
ho assumeix l’Agrupació Municipal de Palma. 

302.  

303. c) Les Agrupacions de Districte són responsables de definir i d’impulsar al respectiu districte o zona 
la política global del Partit i la política de relació i presència pública, la formació i informació dels afiliats i 
el creixement del Partit. 

304. d) Les Agrupacions de Districte exerceixen les competències de presència directa sobre el seu 
àmbit territorial, es relacionen amb els moviments socials del mateix, a més de ser responsables d’aplicar 
els procediments d’afiliació i les normes de tutela dels drets i deures dels afiliats, així com de garantir la 
seva participació en les tasques del Partit. 

Les Agrupacions de Districte impulsaran en el seu àmbit la creació d’espais de reunió oberts a tots els 
nostres conciutadans, fomentant la formació política, el debat ideològic i l’enteniment, especialment amb 
aquells moviments i entitats socials més actives. Aquesta actuació oberta de les agrupacions tendrà com 
a principal objectiu millorar la comunicació entre el PSIB-PSOE a Palma i la ciutadania, recuperant la 
confiança i esperança en el projecte socialista, captant les inquietuds dels nostres veïnats per aconseguir 
que tots aquells amb els que compartim ideals, principis i valors sentin i sàpiguen que qui millor els 
representa és la veu dels socialistes de Palma 

 

Les Agrupacions de Districte, per acord de les seves assemblees locals, poden crear, en el seu àmbit, 
comitès de barri, formats per tots els militants de l’agrupació que tenguin la seva residència en el mateix 
barri o que hi tenguin el seu centre d’actuació. 

Els comitès de barri seran una estructura flexible, oberta i amb clara vocació cap a la participació 
ciutadana en la vida política de la nostra ciutat, exercint d’enllaç més directe i proper entre les 
singularitats pròpies de cada barri de Palma i l’agrupació de districte. 

Cada comitè de barri comptarà amb un responsable que impulsarà i coordinarà les seves activitats i 
donarà compte de les seves activitats a la comissió executiva de l’agrupació de districte i a l’assemblea, 
on traslladarà les inquietuds de la barriada. 

 

305. e) De manera singular es responsabilitzaran de l’extensió, suport i eficiència de la xarxa de 
coordinadors de seccions electorals, en totes les seccions electorals del seu districte o zona. 
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306. f) Les Agrupacions de Districte gaudiran de plena autonomia en el desenvolupament de les seves 
competències en relació als assumptes polítics i orgànics del seu àmbit. Així mateix tenen autonomia 
financera a través de l'ingrés incondicionat de la seva part de les quotes dels seus afiliats, a més dels 
ingressos específics que, per projectes o programes, lis pugui finançar la Comissió Executiva de l'ASP o 
des d'altres àmbits superiors del Partit. 

Les diferents Agrupacions de Districte fomentaran la realització d’activitats compartides i coordinades 
entre elles, mitjançant les quals se persegueixi donar un major impuls a la interrelació dels militants que 
el PSIB-PSOE té a Palma. En aquest àmbit les comissions executives de districte impulsaran 
especialment la difussió i cooperació a les activitats de debat i formació realitzades per les distintes 
agrupacions, obrint-les a la participació de tots els militants i simpatitzants del partit, així com de la resta 
de ciutadans quan això sigui possible. 

 

307. g) De forma complementària el Programa de Treball anual de la Comissió Executiva de Palma i 
aprovat pel Consell Polític de l’ASP, contemplarà no menys del 50% d’activitats conjuntes amb les 
Agrupacions de Districte i de les JSP, amb el corresponent finançament. La definició d’aquestes activitats 
conjuntes s’adoptarà de comú acord entre la CEP, el GMS, les Comissions Executives de les 
Agrupacions de Districte i de les JSP, acord adoptat amb caràcter previ a la presentació dels esmentats 
Pressupostos. 

308. h) Son òrgans de les Agrupacions de Districte l’Assemblea i la Comissió Executiva. Les seves 
competències i funcions són les establertes en les normes i reglaments federals. 

 

309. Noves Agrupacions de Districte i Seccions Locals 

 

310. El model d’Agrupacions de Districte, acordat pel 37è Congrés Federal, vol conciliar la voluntat de 
tenir una presència territorial propera al ciutadà amb la necessitat d’assegurar la viabilitat de l'acció 
política de les Agrupacions, amb una mida raonable tant en nombre de militants com en extensió 
territorial pel desenvolupament de la funció primordial que és assegurar la presència i el treball capil·lar 
del Partit a tot el municipi i com a referent més proper de la política al municipi. 

311. En aquestes circumstàncies, qualsevol passa en el sentit de la constitució de noves Agrupacions de 
Districte, en districtes, barris de nova creació o altres àmbits territorials del municipi amb característiques 
homogènies, així com de la remodelació de les actualment existents, s’ha de fer de forma molt meditada i 
amb el consens de les parts implicades. 

312. Aquesta ha estat en el passat la manera de fer dels Socialistes de Palma, tal i com es va posar de 
manifest en el seu moment amb la creació de les Agrupacions Locals del Rafal – Vivero - Indioteria (ara 
Nord) i del Eixample. I aquesta continua sent la nostra línia. 

313. Qualsevol procés que impliqui la alteració dels actuals límits territorials de les Agrupacions de 
Districte es realitzarà d’acord amb el que preveuen els actuals Estatuts i garantint els nivells d’eficàcia i 
funcionament propis de l’organització. 

314. En aquest sentit, assenyalar que els Estatuts aprovats al 12è Congrés del PSIB-PSOE, a l'article 
27è, referent a l'estructura municipal del Partit, al punt 1.d s'especifica que: 

315. “L'Agrupació Municipal de Palma tendrà les agrupacions de Districte que es trobin constituïdes a 
Ciutat. La seva constitució ho serà per acord de la Comissió Executiva del PSIB, a iniciativa de la 
Comissió Executiva de la Federació Socialista de Mallorca i informe favorable de la Comissió Executiva 
Federal. L'àmbit d'actuació territorial de les Agrupacions de Districte coincidirà amb almenys un districte, 
amb barris de nova creació o amb altres àmbits territorials del municipi amb característiques 
homogènies.” 

 

316. Alhora, l'article 25è dels Estatuts del PSIB assenyala que: “l’alteració dels seus límits territorials ho 
seran per decisió de la Comissió Executiva del PSIB, a proposta de la Federació Insular respectiva. La 
iniciativa partirà de les Agrupacions afectades, o d'un nombre no inferior al cinquanta per cent dels afiliats 
que desitgin constituir-la.” En aquest procés, l'alteració dels límits territorials de les Agrupacions de 
Districte, comptaran amb el concurs decisiu o l'acord favorable de les Agrupacions de Districte i de 
l'Agrupació Municipal, afectades. 
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317. Per la seva banda, el punt 3 enuncia: “Prèvia proposta de la Comissió Executiva del PSIB i a 
iniciativa de la Comissió Executiva de la respectiva Federació Insular, la Comissió Executiva Federal 
podrà autoritzar una estructura organitzativa específica a l'àmbit municipal o de districte, per a atendre 
les necessitats de pedanies, parròquies, barris rurals, entitats locals menors, barris de nova creació o 
altres àmbits territorials del municipi amb característiques homogènies.” 

318. A més, el desenvolupament de l’organització del Partit a Palma, la millora de la seva implantació 
territorial i el suport a la xarxa de coordinadors de seccions electorals es poden veure reforçats amb la 
creació, par part de les Agrupacions de Districte, de Seccions Locals. Pot ser, igualment, un àmbit de 
relació del Partit amb la xarxa associativa de la zona o barri. 

 

319. AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE PALMA 

320. Funcionament de l’Agrupació Municipal de Palma 

 

321. Dins el marc definit per les resolucions i normatives dels òrgans d'àmbit superior el 6è Congrés de 
l'Agrupació Municipal de Palma concreta el seu funcionament amb els següents criteris: 

322. a) D’acord amb els Estatuts i resolucions federals, del PSIB-PSOE i de la Federació dels Socialistes 
de Mallorca, el Partit reconeix la singularitat de la Ciutat de Palma on existeix l'Agrupació Municipal que 
integra les Agrupacions de Districte del seu àmbit, sent un òrgan de coordinació política que no exerceix 
funcions orgàniques. Exerceix la coordinació del Grup Municipal Socialista de Palma, la coordinació de la 
campanya electoral en aquest àmbit, l’elaboració del programa electoral i de la proposta de la 
candidatura municipal de Palma, així com la interlocució del Partit amb les federacions, associacions i 
col·lectius d’un àmbit general de tot el municipi. L’Agrupació Municipal de Palma s’integra en la Federació 
dels Socialistes de Mallorca. 

323. b) La denominació de l'Agrupació Municipal de Palma serà aquesta, la de Socialistes de Palma o, de 
manera indistinta, la històrica d'Agrupació Socialista de Palma (amb sigles ASP) o la de PSIB-PSOE-
PALMA o la de PSOE-PALMA. 

324. c) L’Agrupació Municipal de Palma tindrà com a òrgans el Congrés municipal, el Consell Polític 
municipal i la Comissió Executiva municipal, elegida pel Congrés. 

325. d) El Batle o Batlessa socialista de Palma o, en el seu defecte, el o la Portaveu del Grup Municipal 
Socialista de Palma, els/les Secretaris/es Generals de les Agrupacions de Districte de Palma o membre 
de les seves Comissions Executives als qui deleguin, el/la President/a de la Mesa Permanent del Consell 
Polític de Palma, i, com s’enuncia als Estatuts del PSIB-PSOE, un membre de la Comissió Executiva de 
la FSM en qui aquesta delegui, participaran amb veu i sense vot, a les reunions de la Comissió Executiva 
de Palma, per la qual cosa seran convocats a totes les seves reunions. 

326. e) L'Agrupació Municipal de Palma tendra les agrupacions de Districte que es trobin constituïdes a 
Ciutat. La constitució d'una nova agrupació o l'alteració dels limitis territorials d'una agrupació ja existent 
es farà per acord de la Comissió Executiva del PSIB, a proposta de la Comissió Executiva de la 
Federació Socialista de Mallorca i informe favorable de la Comissió Executiva Federal. La iniciativa 
partirà de les Agrupacions afectades, o d'un nombre no inferior al cinquanta per cent dels afiliats que 
desitgin constituir-la. En aquest procés, l'alteració dels límits territorials de les Agrupacions de Districte, 
comptaran amb el concurs decisiu o l'acord favorable de les Agrupacions de Districte i de l'Agrupació 
Municipal, afectades. 

327. f) L'àmbit territorial d'actuació de les Agrupacions de Districte coincidirà amb almenys un districte, 
amb barris de nova creació o amb altres àmbits territorials del municipi amb característiques 
homogènies. En tots els casos hauran de garantir els mínims de funcionament polític i orgànics en 
l'exercici de les seves competències. 

 

328. Els òrgans de l'Agrupació Municipal de Palma 

329. a) El Congrés: 

330. El Congrés és el màxim òrgan de l'Agrupació Socialista de Palma, tenint la competència de 
concretar a l'àmbit de Ciutat el projecte polític socialista i les resolucions acordades pels Congressos i 
altres òrgans del PSOE, del PSIB i de la FSM. 
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331. El Congrés ordinari de l'ASP es celebrarà en els quaranta i cinc dies posteriors a la celebració del 
Congrés ordinari de la FSM. El nombre de delegats/des a elegir per les Agrupacions de Districte serà no 
inferior a cent cinquanta. Assistiran als Congressos, a més dels/de les delegats/des, els membres del 
Consell Polític de l'ASP, amb veu però sense vot. Els membres de la Comissió Executiva de l'ASP no 
podran presentar-se ni ser elegits com a delegats del Congrés de l'ASP. 

332. Els Congressos ordinaris de l'ASP es celebraran en l'àmbit territorial de cada Agrupació de Districte, 
de forma rotatòria, segons data de constitució. En la seva comissió organitzadora participarà 
representants de l’Agrupació de Districte a l’àmbit de la qual es vagi realitzar el Congrés. 

 

333. b) El Consell Polític: 

334. El Consell Polític de l'ASP, màxim òrgan entre Congressos ordinaris de l'ASP, encarregat de 
concretar les línies polítiques aprovades en el Congrés i de controlar la gestió de la Comissió Executiva 
de Palma, tindrà un funcionament semblant al definit pel Consell Polític del PSIB als Estatuts del Partit. 
El Consell Polític dels Socialistes de Palma podrà formar comissions i es reunirà ordinàriament cada tres 
mesos, a convocatòria de la Mesa Permanent del mateix Consell, format per tres membres (un/a 
President/a, un/a Vice-president/a i un/a Secretari/a), elegits en la seva primera reunió després del 
Congrés ordinari, que es celebrarà en el termini de tres mesos de dit Congrés. 

La Mesa Permanent de CP establirà la seva agenda de reunions i temes a tractar de forma autònoma i 
coordinada amb les Executives. 

335. Es reunirà en sessió extraordinària, cada vegada que sigui precís, a instància de la Mesa 
Permanent del propi Consell Polític, de la Comissió Executiva o de, almenys, un terç dels components 
del Consell Polític de l'ASP. 

La Mesa Permanent convocarà una sessió extraordinària amb caràcter previ a l’adopció per part de la 
CEP o el Grup Municipal Socialista de decissions, accions o plantejaments d’especial trascendència 
política i per l’interès general de la ciutat, quan aquestes afectin especialment als plantejaments i marcs 
ideològics que s’han mantingut durant la història del PSOE. 

El Consell Polític es reunirà dins els 30 dies següents als 2 anys des de la seva constitució per sotmetre 
a ratificació la gestió de la Comissió Executiva de Palma. 

336. El Consell Polític de l'Agrupació Municipal de Palma, a més de les competències que té conferides 
per Estatuts i altres normes del Partit, convocarà el Congrés de l'ASP, aprovarà la seva ponència marc, 
així com el programa i la candidatura dels socialistes per l'Ajuntament de Palma, d'acord amb els 
procediments establerts. Fixarà la línia política a seguir pel Grup Municipal Socialista de Palma, aprovant 
el seu programa de treball, pressupostos i liquidació dels mateixos, d'igual forma que ho farà per la 
Comissió Executiva de Palma. 

337. El Consell Polític de l'ASP està compost pels següents membres: 

338. - Els membres de la Comissió Executiva de l'ASP, electes per Congrés. 

339. - El Batle o Batlessa socialista de Ciutat i el/la Portaveu del Grup Municipal Socialista de Palma. 

340. - Els/Les Presidents/es socialistes dels Districtes Municipals o, en el seu defecte, els//les 
Regidors/es Portaveu del Grup Municipal Socialista de Palma en les Juntes dels Districtes Municipals. 

341. - Els/Les Secretari/es Generals de cada Comissió Executiva d’Agrupació de Districte, o membre de 
la mateixa en qui delegui. 

342. - Els cinquanta-dos membres representants de les Agrupacions de Districte, elegits/des per les 
respectives Assemblees en proporció directa al nombre de militants al corrent de pagament de cada una 
d’elles. Les modificacions a l’alça i a la baixa, de la representació que correspon a cada Agrupació de 
Districte en el Consell Polític, per augment o descens del nombre de militants al corrent de cotització, es 
farà de forma automàtica cobrint les baixes que es vagin produint en el Consell Polític. L’elecció inicial es 
farà conforme al Cens de militants de cada Agrupació de Districte al corrent de pagament, tancat a l’hora 
de convocar l'anterior Congrés ordinari de l'ASP. Les vacants que es puguin produir en aquesta 
representació es cobriran en aplicació d'una nova distribució en aplicació del darrer Cens d'Afiliats 
existent del Partit. 

Els representants elegits directament per les Agrupacions de Districte han de donar compte a la seva 
respectiva agrupació, informant dels temes tractats i de les resolucions o acords adoptats en cada 
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Consell Polític. 

343. - El/La Secretari/a General de les Joventuts Socialistes de Palma o membre de la mateixa en qui 
delegui, més dos representants addicionals designats per la Comissió Executiva dels JSP. 

344. - El/La President/a de la Junta Directiva (o òrgans de direcció equivalent) o membre de la mateixa 
en qui delegui, de cada associació o entitat adherida a l'Agrupació Socialista de Palma, en el que així es 
contempli en el conveni d'adhesió aprovat pel Consell Polític de l'ASP. Aquests representants no podent 
participar en l'elecció i control dels òrgans executius, de control i de representació del Partit, ni de la 
Mesa Permanent del Consell Polític. 

345. Les vacants del Consell Polític seran cobertes per elecció del mateix Consell de les diferents 
organitzacions representades. Pel que fa a les vacants de la Comissió Executiva de l'ASP seran cobertes 
pel Consell Polític. Quan aquestes vacants afectin a la Secretaria General o la meitat més un dels 
membres elegits en el Congrés, la Comissió Executiva de l'ASP s’entendrà dimitida en ple, i es 
convocarà de forma immediata el Congrés extraordinari, que s’haurà de realitzar en un termini de trenta 
dies, per a l’elecció d’una nova Comissió Executiva. 

346. Un membre de la Comissió Executiva de la FSM designat a l'efecte per la mateixa.  

Els regidors del Grup Municipal Socialista de Palma i altres càrrecs electes i els ex-secretaris generals 
dels Socialistes de Palma podran assistir al Consell Polític amb veu, però sense dret a vot. 

Tots els militants de les Agrupacions de Districte de Palma tendran dret a assistir a les reunions del 
Consell Polític, amb veu però sense vot, sempre i quan ho sol·licitin prèviament i rebin la conformitat de 
la Mesa. La Mesa del Consell Polític, una vegada escoltada l’Executiva i la seva justificació, podrà 
realitzar el Consell Polític de forma exclusiva per als Consellers/eres. La comissió executiva de la 
respectiva agrupació de districte vetllarà perquè els militants de la seva agrupació tenguin coneixement 
amb temps suficient del lloc, data i hora de la celebració del Consell Polític. 

 

347. c) La Comissió Executiva: 

348. La Comissió Executiva de l'Agrupació Socialista de Palma (CEP), òrgan de direcció permanent de 
l'ASP, executa les resolucions i acords del Congrés i del Consell Polític de l'Agrupació Municipal als que 
dóna compte de la seva gestió. Amb aquest objectiu sotmetrà a ratificació davant el primer Consell Polític 
ordinari després de la seva elecció pel Congrés un Pla d’Actuació del Mandat en que, al costat de les 
qüestions de gestió, hi constaran les mesures que asseguren els compliments dels esmentats acords. 

La Comissió Executiva, mitjançant els seus membres en els que delegui, presentarà el seu pla d’actuació 
de mandat a cada una de les Agrupacions de Districte dins la primera assemblea ordinària que celebrin 
des de la ratificació del Consell Polític.  

El grau de compliment del Pla d’Actuació del Mandat se revisarà de forma anual i en la seva avaluació hi 
participarà el Consell Polític 

 

349. La CEP estarà composta per un mínim de quatre membres: Secretari/a General, Secretari/a de 
Coordinació, Secretari/a d'Acció Electoral i Secretari/a de Política Municipal i Institucional, electes pel 
Congrés de l'ASP, segons es defineixi en la candidatura que presenti el/la Secretari/a General a 
consideració del Congrés, més el Secretari General de les Joventuts Socialistes de Palma com a 
membre nat. En tots els casos les candidatures que es presentin hauran de respectar els criteris de 
paritat de gèneres establerts amb caràcter general en el Partit. 

 

350. Entre els membres electes de la Comissió Executiva de Palma hi seran, i en conseqüència hauran 
d’estar integrats en les candidatures que es presenten, d’acord amb la normativa federal, la Secretaria 
General, la Secretaria de Coordinació, la Secretari/a d'Acció Electoral i la Secretaria de Política Municipal 
i Institucional. A més, opcionalment, es podran afegir altres membres segons el previst en la normativa 
federal. 

 
La Secretaria de Coordinació, entre altres competències i funcions que estatutàriament li corresponguin, 
s’encarregarà de: 

- Potenciar les sinergies entre les accions de les agrupacions de districte, la pròpia ASP i el grup 
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municipal socialista. 

- Elaborarà i mantendrà actualitzat un calendari amb les diferents activitats que els socialistes de 
Palma realitzin a la ciutat per donar-li una major difusió 

- Fomentarà una major participació i col·laboració entre els militants i simpatitzants 

Per això, els respectius secretaris d’organització de les agrupacions de districte han de facilitar la 
informació de les activitats a desenvolupar amb l’antelació suficient. 

 

La Secretaria de Política Municipal i Institucional, entre altres competències i funcions que 
estatutàriament li corresponguin, s’encarregarà de: 

- Fomentar la comunicació eficaç entre tots els nivells del partit 

- Fomentar una relació més directa i propera entre els militants i simpatitzants del PSIB-PSOE a Palma 
i els càrrecs electes, propiciant la participació activa d’aquests darrers en la vida orgànica del partit i 
la seva presència a les diferents agrupacions de districte. 

 

Les agrupacions de districte podran, previ acord de les seves comissions executives i després que ho 
hagi ratificat l’assemblea local, delegar en favor de l’ASP competències organitzatives com per exemple 
en matèria de gestió censal, així com en l’àmbit de la gestió econòmica de les despeses corrents per al 
manteniment de l’agrupació. Aquesta delegació podrà ser revocada pel Consell Polític per causes 
degudament fonamentades. 

 

351. Els membres de la CEP assumiran les competències i funcions que es deriven de la seva 
denominació, definides per la pròpia CEP, en el marc de l'assenyalat als reglaments federals, a través de 
les seves Normes de Funcionament, que hauran de ser ratificades pel primer Consell Polític de l’ASP 
que es celebri amb posterioritat al Congrés que hagi elegit la CEP. 

352. Les reunions de la Comissió Executiva es faran amb periodicitat quinzenal a convocatòria del/de la 
Secretari/a General dels Socialistes de Palma o, per delegació d’aquest/a, del/de la Secretari/a que així 
ho acordi la pròpia CEP. 

353. A totes les reunions de la CEP seran convocats i podran participar amb veu i sense vot:  

354. - El Batle o Batlessa socialista de Palma o, en el seu defecte, el o la Portaveu del Grup Municipal 
Socialista de Palma  

355. - Els/les Secretaris/es Generals de les Agrupacions de Districte de Palma o membre de les seves 
Comissions Executives als qui deleguin 

356. - El/la President/a de la Mesa Permanent del Consell Polític de Palma. 

357. - El/la membre de la Comissió Executiva de la Federació Socialista de Mallorca que aquesta acordi. 

358. Competències i Funcions de la Comissió Executiva de Palma 

359. a) Desenvolupar el projecte socialista del Partit a Palma. 

360. b) Executar les polítiques definides en aplicació de les competències de la AMP i les resolucions i 
acords del Congrés i el Consell Polític del i les Socialistes de Palma. 

361. c) Elaborar la proposta del Programa Electoral per a l’Ajuntament de Palma per la seva aprovació 
pel Consell Polític de Palma, i fer el seguiment de la tasca del Grup de Regidors Socialistes. 

362. d) Fer seguiment de la política socialista institucional de l’Ajuntament de Palma, donant suport al 
desenvolupament de l’acció política del Govern Municipal Socialista i del Grup Municipal Socialista, 
col·laborant en l’explicació a l’opinió pública de la seva gestió. 

363. e) Ser informat pel/per la Batle/ssa socialista de l’Ajuntament de Palma de la composició de l’equip 
de Govern Municipal, prèviament a la seva designació; o acordar formar part del Govern Municipal. 

364. f) Proposar al Grup Municipal Socialista el nomenament dels càrrecs i personal de lliure designació 
del mateix Grup, d’acord amb els Estatuts i la normativa federal del PSOE. 



                                       Ponència 6è Congrés Socialistes de Palma                        33 

365. g) Coordinar la política municipal seguida pels socialistes a l’Ajuntament de Palma. 

366. h) Les relacions amb altres grups polítics, culturals, econòmics i sindicals de l’àmbit municipal de 
Palma. 

367. i) Coordinar-se amb les Joventuts Socialistes de Palma (JSP) i donar-li suport en el 
desenvolupament de la política socialista cap a la joventut. 

368. j) Mantenir informats els afiliats, simpatitzants i votants de Palma, de les activitats i alternatives 
polítiques socialistes. 

369. k) Organitzar i dirigir les campanyes electorals de Palma, coordinant les Agrupacions de Districte, 
d’acord amb la planificació general de la campanya, així com les actuacions necessàries vinculades a 
l'àrea d'acció electoral competència de l'Agrupació Municipal. 

370. l) Realitzar totes les activitats que siguin necessàries pel compliment de les finalitats, programes i 
objectius del Partit en l’àmbit de Palma, en l'esfera de les seves competències. 

371. La Comissió Executiva de l'ASP coordinarà les Agrupacions de Districte aplicant els principis de 
subsidiarietat i descentralització a favor de les Agrupacions de Districte. 

 

372. De les Joventuts Socialistes de Palma 

373. Els Socialistes de Palma considerem a la joventut garantia de la permanent renovació del projecte i 
de l'organització socialista. Per això, històricament, ha tingut un especial protagonisme en el disseny i en 
l'execució de les polítiques que han donat i donen identitat als socialistes. 

374. En aquest sentit, el 6è Congrés dels Socialistes de Palma reafirma el seu ple suport a l'organització 
juvenil socialista a Ciutat, les Joventuts Socialistes de Palma (JSP), suport que es materialitza en la seva 
plena participació en tots els òrgans de direcció del Partit de Ciutat, així com el compromís d'una relació 
privilegiada en la definició de les polítiques per a la joventut que els socialistes estem decidits a 
implementar des de les Institucions. 

375. Igualment implica el compromís dels Socialistes de Palma en consolidar l'organització de les JSP a 
Ciutat, de manera coordinada amb les Agrupacions de Districte, preservant l'autonomia orgànica que 
sempre ha caracteritzat a les Joventuts Socialistes. 

376. Per concretar aquests compromisos, en els tres mesos posteriors a la celebració del 6è Congrés de 
l'ASP, s'acordarà entre les Comissions Executives dels Socialistes de Palma i de la JSP un protocol de 
col·laboració del que se informarà al següent Consell Polític de l'ASP. 

 

377. Disposició Addicional Primera 

378. Millora del funcionament del Partit a Palma. 

379. En els següents tres mesos després d’aquest Congrés es crearà una comissió de representants de 
l’Agrupació Municipal, de les Agrupacions de Districte i de la Federació dels Socialistes de Mallorca per 
tal d’analitzar la situació dels recursos materials, humans i econòmics que facilitin l’optimització de la 
tasca orgànica d’acord amb les necessitats i prioritats polítiques i electorals de la ciutat, que rendirà 
comptes de la seva tasca davant el Consell Polític de l’ASP. 

380. Disposició Addicional Segona 

381. Projecte integral d’actuació de les agrupacions de districte 

382. En els següents tres mesos després d’aquest Congrés una comissió formada per representats de la 
Comissió Executiva de Palma i de les comissions executives de districte i de les JSP elaborarà i 
presentarà davant el Consell Polític un projecte integral d’actuació de les agrupacions de districte dirigit 
especialment a potenciar aquelles actuacions relacionades amb la formació, afiliació i fidelització de la 
militància del PSIB-PSOE a Palma. Aquest pla estratègic inclourà les línies mestres del Pla d’Actuació 
del Mandat i es presentarà davant el Consell Polític. 

 
 


