REGLAMENT ECONÒMIC I DEL COMPROMÍS ÈTIC DELS CÀRRECS
PÚBLICS I ORGÀNICS DEL PSIB-PSOE

El Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) és una organització
política que es mou pels valors i principis de la socialdemocràcia europea
amb vocació internacionalista. L’actuació dels seus militants i dirigents ha
estat model durant dècades i el seu comportament públic s’ha regit per
normes molt estrictes, especialment les d’aquelles persones que com
autoritats i agents públics han representat les idees socialistes en
institucions i governs.
El Socialisme Democràtic és tant un projecte polític de transformació social
com una actitud ètica de la que depèn la salut democràtica d’una societat.
En aquests darrers anys, a Espanya i a la resta d’Europa, la gravetat de la
crisi econòmica i els casos de corrupció han revifat tensions socials
desconegudes, una censura general cap als responsables polítics i el
descrèdit de moltes institucions. Davant aquesta situació, les i els socialistes
fem “nostra” la responsabilitat de recuperar el sentit de “la utilitat de la
política” i retornar la confiança a la ciutadania en la Democràcia.
En el camí cap al lideratge social, per la seva transformació i millora, no
podem oblidar que la reputació es construeix dia a dia i que no es pot viure
tan sols d’un passat que sempre ha reivindicat el valor de l’honradesa, per
això, avui, en el segle XXI, es fa necessària una actuació del missatge ètic
socialista per aconseguir la implementació d’una cultura de la integritat
comuna.
Per tot això, el Partit Socialista de les Illes Balears assumeix el compromís
ferm de liderar el procés de neteja i qualitat democràtica en la política
autonòmica, enfrontant-se a qualsevol forma de corrupció pública derivada

de la prevalença dels interessos particulars sobre l’interès general i ACORDA
aquest Reglament Econòmic i del Compromís Ètic per tal de regular el
comportament públic dels seus militants i per a que el desenvolupament de
les funcions dels seus càrrecs es desenvolupi d’acord a uns principis
comuns.
Així mateix, el Partit Socialista ASSUMEIX la tasca d’estendre la “cultura
democràtica” del servei públic fonamentat en “les bones pràctiques” i en
l’exercici de les virtuts cíviques d’honestedat, transparència, respecte i
responsabilitat i EXIGEIX a tots els seus càrrecs institucionals i orgànics la
declaració

d’adhesió

personal

a

aquest

Reglament

Econòmic

i

del

Compromís Ètic, comprometent-se a complir-lo i a facilitar la seva
divulgació.
Els i les Socialistes volem ser capdavanters en aquest terreny per la nostra
història, pel compromís i per la nostra ciutadania.
Per altra banda, la societat és cada dia més conscient de la importància del
finançament que els partits polítics han de tenir i l’important paper de la
figura dels militants en aquest tema. Per aquesta raó, el VIII Congrés del
PSIB-PSOE, manà al Consell Polític del Partit que aprovés el Reglament de
Règim Econòmic dels Càrrecs Públics electius i de designació directa, on
s’especifiquen les aportacions que han de fer al Partit. Igualment, els
Estatuts del PSIB-PSOE assenyalen que les aportacions econòmiques dels
càrrecs públics institucionals seran gestionades pel Comitè Local o Comissió
Executiva competent.
Dins aquest marc, i en la línia del que es regula al respecte en altres partits
i Federacions del PSOE, el Consell Polític aprovà en sessió de 27 de març de
1.999, el Reglament que ha estat vigent fins a la data d’aprovació del
present document, que, en primer lloc, no pretén ser més que una eina
objectiva de canalització de la necessària solidaritat econòmica que, cap al
Partit, han de mantenir els càrrecs públics, de confiança i personal assimilat
anomenats a proposta del PSIB-PSOE.
A més, els canvis ocorreguts en aquests deu anys, les experiències
acumulades i les circumstàncies actuals, aconsellen la modificació del

redactat amb la intenció d’aclarir d’una forma més concreta les situacions
en les que un militant o simpatitzant, ocupant un càrrec (públic o no), o
desenvolupant una activitat professional, es vegi afectat per l’aplicació del
present Reglament.
TÍTOL I
1-PRINCIPIS GENERALS
L’afiliat i l’afiliada socialista ha de tenir una voluntat irreductible de mantenir
una conducta íntegra com a exigència a la pertinença al partit.
Són especialment reprovables les conductes que tenen per objecte la
instrumentalització del partit per al benefici personal. L’exercici d’un càrrec
públic o orgànic és un servei que respon als interessos generals.
El present Reglament expressa la voluntat d’obligar a tots els afiliats i
afiliades i, en especial, als seus dirigents i càrrecs públics, siguin o no
militants del Partit, que ajustaran les seves actuacions als següents principis
ètics i de conducta: justícia social, solidaritat, transparència, honradesa,
llibertat, igualtat, integritat, responsabilitat, imparcialitat, dedicació al
servei públic, exemplaritat, austeritat i eficàcia.
2-ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1. El contingut del present Reglament serà d’aplicació:
(i) Als integrants de les candidatures del PSIB-PSOE.
(ii) Als càrrecs públics designats a proposta de càrrecs electes del PSIBPSOE.
(iii) Al personal eventual contractat a proposta del PSIB-PSOE.
(iv) Als membres del PSIB-PSOE o designats a proposta del PSIB-PSOE en
organismes autònoms, entitats públiques empresarials, agències, consorcis
o corporacions de caràcter públic així com qualsevol altre entitat que
pogués constituir-se amb participació pública.

(v)

A

tots

els

integrants

de

les

Comissions

Executives

Federals,

Autonòmiques, Regionals o de Nacionalitat, Insulars, Comarcals, Provincials
i Municipals.
(vi) Als i les militants del PSIB-PSOE.
2.2. El respecte i l’acceptació de les disposicions del present Reglament
Econòmic i del Compromís Ètic són exigibles a tots els càrrecs institucionals
i orgànics del PSIB-PSOE. A tal finalitat, tots els càrrecs públics i orgànics
del PSIB-PSOE rebran una còpia d’aquest Reglament i signaran una
declaració d’adhesió personal al mateix, expressant la seva acceptació i
vinculació a les disposicions que en ell es contenen.
2.3. El respecte i l’acceptació de les disposicions del present Reglament
Econòmic i del Compromís Ètic són exigibles a tots els càrrecs institucionals
del PSIB-PSOE que, sense tenir la condició de militants del PSIB-PSOE,
ostentin responsabilitats institucionals en representació del mateix. A tal
finalitat, aquests càrrecs públics rebran una còpia d’aquest Reglament i
signaran, voluntàriament, una declaració d’adhesió personal al mateix,
expressant la seva acceptació i vinculació a les disposicions que en ell es
contenen.
2.4. Els i les militants del PSIB-PSOE, que no siguin càrrecs públics ni
orgànics, també hauran de respectar els principis generals continguts en
aquest Reglament Econòmic i del Compromís Ètic i la resta de valors
socialistes,

poguent

signar

també,

amb

caràcter

voluntari,

la

seva

declaració d’adhesió.
3-PRINCIPIS BÀSICS I PRINCIPIS ÈTICS
3.1. El comportament ètic dels càrrecs polítics ha d’estar centrat en
l’honradesa com a virtut personal i en el compromís, en l’acompliment dels
càrrecs, de servei als interessos generals, que sempre han de prevaleixer
sobre els particulars, per a lo qual han d’evitar-se situacions que puguin
generar el conflicte entre ambdós interessos.

3.2. Els càrrecs públics i orgànics del PSIB-PSOE es comprometen a exercir
el seu càrrec d’acord als principis de govern obert: transparència,
participació i col·laboració.
3.3. Tot càrrec públic o orgànic ha de tenir un ferm compromís de practicar
la seva tasca de manera inclusiva, amb respecte a la diversitat social,
cultural, lingüística, religiosa, de gènere, d’orientació i identitat sexual i
funcional, entre d’altres.
3.4. Els càrrecs públics i orgànics socialistes estan obligats a exercir les
seves funcions amb austeritat, honradesa, exemplaritat, eficàcia i plena
dedicació al servei públic i del partit. En compliment d’aquest principi:
(i) Assistiran a quantes reunions siguin convocades en els òrgans i les
institucions en les que exerceixin les seves funcions, llevat d’instrucció
contrària expressa o causa justificada.
(ii) L’acumulació de tres absències injustificades a aquestes reunions serà
sancionada per la Comissió Executiva Socialista de l’àmbit territorialment
superior. A tal efecte, es realitzaran les reformes reglamentàries oportunes
en l’àmbit sancionador.
(iii) Els representants del PSIB-PSOE a les Corts Generals hauran de
renunciar

a

relacionades

l’exercici
amb

professional

l’activitat

política

d’activitats
que

privades.

eventualment

Aquelles

puguin

ser

autoritzades no reportaran al representant cap tipus d’assignació econòmica
o retribució.
3.5. Els càrrecs públics socialistes en l’exercici del govern promouran
l’aprovació i implementació de Codis Ètics en les Administracions Públiques
amb la finalitat de garantir l’exemplaritat, l’austeritat i el compliment d’uns
elevats principis ètics.
4-RETRIBUCIONS I FINANCES
4.1. Les persones incloses en l’article 2.1.(i),(ii),(iii) i (iv), així com:
-Les que siguin proposades pel PSIB-PSOE en candidatures unitàries i en
coalicions electorals.

-Les que desenvolupin tasques administratives, tècniques en els grups
polítics o d’assessorament en les institucions, en un marc de confiança
política per a llocs on no sigui preceptiu ser empleat públic.
-Les proposades pel Partit o per Institucions i/o Organismes a proposta
també del Partit per a qualsevol càrrec de representació en l’àmbit públic o
privat.
Tenen la obligació de contribuir a les finances del Partit de manera
progressiva en funció dels seus ingressos, i en els percentatges i quanties
que acordin els òrgans competents del Partit.
4.2. Els càrrecs orgànics socialistes que percebin retribucions públiques es
comprometen a no rebre complements retributius del partit. Igualment, els
càrrecs públics i orgànics es comprometen a no rebre complements
retributius que no estiguin integrats en els barems salarials aplicables al
càrrec que exerceixen.
4.3. Els representants del PSIB-PSOE assenyalats en l’article 2.1.(iv) hauran
d’informar a la corresponent Comissió Executiva, prèviament al seu
cobrament, de les quanties que vagin a percebre en concepte de dietes
d’assistència als òrgans de les entitats en que actuïn com a representants
del Partit, i també de les dietes de transport, allotjament i manutenció. A
més, el primer mes de cada any natural acreditaran documentalment,
mitjançant certificat del pagador, a la Comissió Executiva corresponent les
quanties percebudes per assistència, transport, allotjament i manutenció.
Els

representants

socialistes

en

aquests

organismes,

renunciaran

a

qualsevol altre privilegi o d’altre benefici econòmic – en diners, en espècie o
articulat a través de prestacions-.
4.4. En el mes següent al darrer dia establert per a realitzar la declaració i
durant tots els anys del mandat, els càrrecs públics socialistes entregaran
els corresponents Certificats de resum de la declaració d’IRPF i, en el seu
cas, Patrimoni emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o
Hisenda Foral corresponent davant la Secretaria d’Organització Regional en
primera instància, que donarà trasllat a la Comissió Regional d’Ètica i
Garanties. La Comissió Regional d’Ètica i Garanties verificarà, en acabar el

seu mandat, el “Certificat Fiscal” presentat en el moment de ser elegits i el
presentat a la finalització del seu càrrec.
4.5. El PSIB-PSOE s’obliga a la publicació de les comptes anuals de resultats
(ingressos i despeses) i de la documentació tramitada davant el Tribunal de
Comptes, a través de l’exercici consolidat del PSOE Federal.
5-ACTUACIÓ EN CAS D’IMPLICACIÓ EN PROCEDIMENTS JUDICIALS
5.1. Tot candidat o càrrec públic del PSIB-PSOE, abans d’accedir a l’exercici
de qualsevol responsabilitat, haurà de signar una declaració en la que afirmi
no haver incorregut en cap delicte lligat a corrupció, violència de gènere,
d’assetjament o discriminació, contra la llibertat i indemnitat sexuals,
tortures o contra la integritat moral, així com la comissió d fets constitutius
de delictes greus.
5.2. Qualsevol càrrec públic o orgànic del PSIB-PSOE al que se li obri judici
oral per un procediment penal dimitirà del seu càrrec en el mateix moment
en el que se li doni trasllat de la interlocutòria d’obertura del mateix i
sol·licitarà la baixa voluntària. En cas contrari, serà suspès cautelarment de
militància i, en el seu cas, expulsat del partit.
5.3. Tota persona que ostenti càrrec o responsabilitat pública o orgànica
vinculada al PSIB-PSOE, en el cas de que resulti imputat per una resolució
judicial, donarà compte de les concretes acusacions o delictes que se li
imputen davant la Comissió Executiva Regional, que traslladarà aquesta
informació a la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE amb la finalitat
de que, si fos precís, aquests òrgans puguin adoptar o recomanar l’adopció
a l’òrgan competent de les mesures estatutàries oportunes en atenció als
fets i a la seva gravetat. Si la persona afectada no informés en els termes
exposats en aquest apartat, serà cautelarment suspesa de militància a
l’espera del resultat del preceptiu expedient informatiu o, en el seu cas,
disciplinari.
5.4. Als militants del PSIB-PSOE que se’ls obrís judici oral per un delicte
relacionat amb la violència de gènere o la llibertat i indemnitat sexuals
(assetjament, abús o violació) o contra la integritat moral, o aquells lligats a
la corrupció seran suspesos cautelarment de militància, i en cas de dictar-se

sentència

condemnatòria que adquireixi fermesa seran sancionats amb

l’expulsió del partit.
5.5. En cas de que un càrrec públic o orgànic resultés absolt per sentència
ferma dels delictes que se li imputaven en un procediment penal, el PSIBPSOE es compromet a adoptar les mesures necessàries per tal de restablir
el bon nom i l’honor de la persona absolta.
6-ÚS

RESPONSABLE

DELS

FONS

RELACIONATS

AMB

L’ACOMPLIMENT DE FUNCIONS
6.1. Els càrrecs públics i orgànics socialistes actuaran sempre baix els
principis d’eficiència i austeritat, limitant les despeses del pressupost públic
o del Partit generats en l’exercici de les seves funcions i evitant qualsevol ús
impropi dels bens o mitjans posats a la seva disposició.
6.2. Quan s’hagin de desplaçar a càrrec d’un pressupost institucional ho
faran preferiblement utilitzant la tarifa que resulti més econòmica per a
l’erari públic o el Partit i només s’admetran excepcions quan aquesta tarifa
no estigui disponible o quan la utilització d’altres mitjans sigui l’únic
disponible per tal de garantir l’assistència a reunions i la representació del
PSIB-PSOE.
6.3. Totes les despeses de representació que superin els 600 euros
setmanals o els 1.500 euros mensuals hauran de ser comunicades i
aprovades prèviament per la direcció del Partit al respectiu àmbit territorial.
Si la persona implicada en la despesa ostentés càrrecs orgànics rellevants
(Secretaries General, d’Organització o d’Administració) en aquest àmbit
territorial, la despesa s’haurà d’aprovar amb abstenció de l’interessat i
remissió de la decisió a l’àmbit superior.
7-POLÍTICA D’OBSEQUIS
7.1. Cap càrrec orgànic o públic socialista podrà acceptar regals o obsequis,
siguin en efectiu o en espècie, favors o serveis que procedeixin d’una
persona física o jurídica relacionada directa o indirectament amb la seva
activitat política, orgànica o administrativa i el valor dels quals superi els 60
euros.

7.2. No podran acumular regals procedents de la mateixa persona,
organisme o empresa, la suma dels valors dels quals sigui superior,
igualment, als 100 euros durant el període d’un any.
7.3. Quan un regal o obsequi excedeixi les quanties assenyalades, serà
rebutjat i, en el seu cas, retornat a la persona de procedència en el termini
de cinc dies. Quan aquesta devolució no sigui possible, es procedirà a la
seva integració en el patrimoni de l’administració o, si no resulta possible,
es donarà a una entitat sense ànim lucratiu.
7.4. Tot regal que es rebi quedarà plasmat en un registre disposat a l’efecte
custodiat per la Secretaria d’Organització o Gerència del PSIB-PSOE.
8-ACTUACIÓ POLÍTICA SOBRE INDULTS
8.1. Els càrrecs públics del PSIB-PSOE es comprometen a no proposar ni
recolzar l’indult de càrrecs públics condemnats per delictes lligats a la
corrupció, violència de gènere, delictes d’assetjament o discriminació,
contra la llibertat i indemnitat sexuals, tortures o contra la integritat moral,
així com la comissió de fets constitutius de delictes greus.
8.2. A més, els càrrecs públics i orgànics es comprometen a no sol·licitar el
seu propi indult si fossin condemnats pels esmentats delictes.
9-CONDICIÓ D’EXPRESIDENT
L’exercici pels ex presidents del govern de les Illes Balears d’una activitat
professional continuada i retribuïda deslligada de la seva condició d’ex
president comportarà la renúncia automàtica als beneficis i percepcions
salarials inherents a l’esmentada condició, en cas de que en qualque
moment arribin a existir.
10-CONFIDENCIALITAT
Les

persones

a

les

que

resulta

d’aplicació

aquest

Reglament

es

comprometen a:
(i) Garantir l’obtenció, el tractament, l’emmagatzematge i la difusió de la
informació i les dades personals o sensibles segons l’establert en la Llei de
Protecció de Dades i, en el seu cas, les normatives del PSIB-PSOE.

(ii) Facilitar el traspàs d’informació en les successions de càrrecs.
(iii) Comunicar-se externa i internament segons els principis de veracitat i
lleialtat a les institucions i al PSIB-PSOE.
11-TRACTAMENT
El tractament dels càrrecs orgànics serà sempre el de company o
companya, i en l’àmbit institucional el Partit impulsarà que el tractament
dels seus càrrecs sempre sigui el de senyor i senyora.
12-RENDIMENT DE COMPTES I AVALUACIÓ
El PSIB-PSOE impulsarà la cultura de l’avaluació i el rendiment de comptes,
tant en el cas del desenvolupament dels càrrecs orgànics com dels càrrecs
institucionals.
TÍTOL II
13-CONTRIBUCIÓ

ECONÒMICA

ESPECIAL

AL

SOSTENIMENT

DE

L’ORGANITZACIÓ
Les persones incloses en l’article 4.1. del present Reglament, aportaran al
Partit a més de la seva cotització ordinària com a afiliats socialistes (en cas
de ser-ho), una contribució addicional mensual que establirà la Comissió
Executiva del Partit, de cada àmbit territorial, segons els criteris que de
forma general s’estableixin en aquest Reglament.
14-QUANTIA DE L’APORTACIÓ
Les respectives Comissions Executives, aplicaran els següents criteris, a
l’hora d’establir les aportacions addicionals esmentades, en funció dels
ingressos bruts obtinguts per a les activitats subjectes a aquest Reglament:
(i) Els afiliats, simpatitzants i independents citats en el Títol Preliminar que
tinguin dedicació exclusiva i incompatibilitat per a realitzar qualsevol altra
activitat econòmica o treball remunerat, satisfaran fins a un màxim d’un
10% dels seus ingressos bruts al Partit com a aportació al mateix, en
l’àmbit corresponent, d’acord a criteris objectius decidits per la Comissió

Executiva del corresponent nivell territorial. Seran exemptes les persones
que percebin una retribució menor de mil euros (1.000€) bruts al mes.
(ii) Els que no tinguin dedicació exclusiva i compatibilitzin el càrrec amb
qualsevol altra activitat econòmica o treball remunerat, sense vulnerar els
preceptes ètics d’aquest Reglament, satisfaran entre el 10% i el 50% dels
seus ingressos bruts al Partit, com a aportació al mateix, en l’àmbit
corresponent, d’acord a criteris objectius decidits per la Comissió Executiva
del corresponent nivell territorial.
(iii) Els percentatges assenyalats en els apartats anteriors es calcularan
sobre el total dels ingressos generats en activitats definides en el punt
primer, exclosos aquells que puguin percebre els afectats en concepte de
compensació de despeses de viatges i desplaçaments.
15-CASOS EXCEPCIONALS
En el cas que un dels afectats per l’anterior article percebi més d’una
remuneració per diferents treballs o funcions, la base de cotització es
calcularà sumant les diferents remuneracions brutes relatives als càrrecs
esmentats i s’aplicarà tal i com es preveu en l’article anterior.
Les Comissions Executives corresponents podran establir una aportació
mínima més reduïda per a casos excepcionals, ens els quals l’assumpció de
responsabilitats polítiques esdevingui una disminució superior al 20% dels
ingressos previs de la persona afectada, i en altres supòsits degudament
informats, debatuts i analitzats per la Comissió Executiva corresponent.
Per tant, es podran aplicar, de forma excepcional, en casos individuals,
cotitzacions inferiors a les establertes. En tot cas, s’haurà de reflectir en els
informes que s’emetin sobre les aportacions econòmiques dels càrrecs
públics, sempre salvaguardant les situacions de caire personal o íntim que
s’escaiguin.
16-DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
La distribució dels ingressos al Partit, contemplats en aquest Reglament
serà la següent:

(i)Aportacions dels/les Diputats/des del Parlament de les Illes Balears: a la
Comissió Executiva del PSIB-PSOE.
(ii) Aportacions dels membres del Govern de les Illes Balears, quan no
siguin Diputats/des, i d’altres afectats designats per aquests: a la Comissió
Executiva del PSIB-PSOE.
(iii) Aportacions dels/les Consellers/es dels Consells Insulars: a la Comissió
Executiva de la respectiva Federació o Agrupació Insular.
(iv) Aportacions del/la Batlle/sa i Regidors/es de l’Ajuntament de Palma: a
la Comissió Executiva de l’Agrupació Socialista de Palma.
(v) Aportacions dels/les Batlles/eses i Regidors/es de la resta d’Ajuntaments
de les Illes Balears: al Comitè de l’Agrupació Local del respectiu municipi.
Les aportacions d’altres afectats del present article es faran al mateix òrgan
executiu del Partit on es faci la del càrrec públic electiu o designat que els
hagi contractat o nomenat.
17-APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA
El Consell Polític o Comitè Insular a proposta de la Comissió Executiva del
seu àmbit, podrà acordar excepcionalment i amb caràcter general,
l’establiment d’una aportació extraordinària a satisfer pels càrrecs públics
electius i de designació directa.
18-INFORME MENSUAL
Cada principi de mes, des del Departament d’Administració i Comptabilitat
del PSIB-PSOE, s’emetrà un informe detallat sobre l’estat de pagament
dels/les diferents obligats/des, relatiu a la mensualitat anterior, on es
deixarà constància del deute acumulat fins al moment, de si existeix o no
un pla de pagament per tal de posar-se al dia en els pagaments, així com
qualsevol altre comentari que pugui resultar d’interès sobre el tema en
qüestió.
D’aquest informe se’n donarà compte a la Secretaria d’Organització del
PSIB-PSOE, que el completarà amb els comentaris que consideri adients, i
en donarà trasllat a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.

19-INFORME ANUAL
La Comissió Executiva competent elaborarà un informe anual sobre les
aportacions rebudes, i en donarà compte a cada grup institucional, al
Consell Polític o Assemblea corresponent. Aquest mateix informe s’enviarà
de forma electrònica a cadascuna de les persones que siguin objecte
d’aplicació d’aquest Reglament.
Les Comissions Executives competents, en la primera reunió del Consell
Polític, Comitè Insular o Assemblea de cada any, donaran compte de:
(i)El llistat de càrrecs públics electius de designació directa o de confiança
política i demés persones subjectes a aquest Reglament.
(ii)Les retribucions anuals que per concepte del càrrec ocupat percebin els
afectats.
(iii)Els percentatges aplicats i les quantitats anuals ingressades per
aportació al Partit, en aplicació d’aquest Reglament.
(iv)Les mesures adoptades per la Comissió Executiva contra els/les
possibles infractors/es d’aquest Reglament.
20-OBLIGACIÓ D’INFORMAR ALS DIFERENTS ÀMBITS
Anualment, els Comitès Locals de les Agrupacions i la Comissió Executiva de
l’Agrupació Socialista de Palma, trametran a la Comissió Executiva de la
Federació respectiva, i Aquesta a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE,
relació detallada de les cotitzacions ingressades en virtut de l’aplicació del
present Reglament.
21-PROPOSTA D’APORTACIÓ
Els Grups Municipals Socialistes, els Grups Socialistes als Consells Insulars i
el Grup Parlamentari Socialista, elevaran a la respectiva Comissió Executiva
del seu àmbit territorial una proposta per a la seva aprovació, en la que es
detallarà l’aportació dels membres del respectiu Grup i les d’altres persones
afectades per l’aplicació d’aquest Reglament que depenguin d’aquest, en
funció de la seva dedicació i responsabilitat.

22-OBLIGACIÓ D’INFORMAR DEL DEURE DE CONTRIBUIR
Serà obligació de qui proposi el nomenament d’una persona inclosa en
l’article 4.1. del present Reglament, i abans que aquesta accepti el càrrec o
lloc de treball, informar-la de la obligatorietat de les contribucions al Partit a
que es refereix aquest Reglament, que hauran de ser transferides de
manera mensual al Partit, al compte que se’ls indicarà a tals efectes.
El no ser informats/des abans de l’ocupació del càrrec o lloc de treball, de
cap manera significarà l’exoneració de les obligacions de contribució al
Partit. En aquests casos, no es podrà aplicar l’obligació amb efectes
retroactius, i les contribucions hauran de començar a partir del moment en
que sigui assabentats de la seva obligació.
23-ACTUALITZACIÓ DE LES RETRIBUCIONS
Les

aportacions

resultants

de

l’aplicació

del

present

Reglament

s’actualitzaran automàticament en la mateixa proporció , i en el mateix
moment, en que vingui modificada qualsevol retribució dels càrrecs objecte
del present Reglament.
24-PRESCRIPCIÓ DEL DEUTE
Les obligacions pendents de pagament no prescriuran en cap moment.
25-MESURES BÀSIQUES CONTRA ELS QUI NO COMPLEIXEN LA PART
ECONÒMICA DEL REGLAMENT
L’afectat no podrà ser inclòs/a a cap candidatura electoral, ni accedir a cap
càrrec orgànic, ni participar en nom del Partit o representar-lo en cap
Conferència Política o acte similar, mentre no hagi satisfet les obligacions
pendents, d’acord amb la Secretaria d’Organització de l’àmbit corresponent,
o en cas de conflicte, mitjançant la fórmula que acordi la Secretaria
d’Organització del PSIB-PSOE.
Si la persona en qüestió ja està ostentant un càrrec orgànic o institucional,
un cop acumulades 3 mensualitats d’impagament sense justificació, haurà
de deixar el seu càrrec.

En tot cas, i pel que fa a les candidatures al Congrés, al Senat, a les
eleccions autonòmiques, insulars i municipals majors de 20.000 habitants,
la Comissió de Llistes requerirà de la Secretaria d’Organització de l’àmbit
corresponent,

informe

escrit

sobre

la

situació

de

les

obligacions

econòmiques dels càrrecs públics amb el Partit, essent el fet de no estar al
corrent de pagament motiu suficient per ser exclòs de les candidatures
electorals del Partit en els àmbits esmentats al principi d’aquest paràgraf.
26-MESURES ESPECÍFIQUES CONTRA ELS QUI NO COMPLEIXIN EL
REGLAMENT EN LA SEVA PART ECONÒMICA
Els

Òrgans

Executius

corresponents

als

diferents

àmbits

seran

els

competents en el desenvolupament de les mesures individuals que
considerin adients per assegurar el compliment de la part econòmica del
present Reglament, a proposta de la Secretaria d’Organització de cada
àmbit.
27-CONFLICTE D’INTERESSOS
En cas de conflicte d’interessos aquests seran dirimits, previ informe de la
Comissió d’Ètica, per la Comissió Executiva de nivell immediatament
superior, excepte en el cas de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE que
serà qui dirimirà conflictes d’interessos d’àmbit autonòmic.
DISPOSICIÓ FINAL
Sense perjudici de la ratificació pel Consell Polític, el present Reglament
Econòmic i de Compromís Ètic entrarà en vigor al dia següent de la seva
aprovació per la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deixen sense efecte reglaments o normatives internes redactades amb
anterioritat i que estableixin normes en un sentit diferent del que estableix
aquest Reglament.

