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AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.
C/ Major, 9
07400 – Alcudia
Benvolgut Sr. Secretari
M’adreç a vostè per a comunicar fefaentment que, atès el lliurament del
carnet de militant del PSM que va fer el passat dia 7 de juny, la Sra. Carme
Garcia Cerdà no és militant de cap dels partits membres de la coalició PSMINICIATIVAVERDS-ENTESA-APIB i, per tant, no representa en cap sentit la
candidatura
de
la
coalició
PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA-APIB
a
l’Ajuntament d’Alcúdia, havent de ser considerada trànsfuga a tots els
efectes jurídics i polítics.
D’acord amb l’article 76 de la llei 20/2006, de de règim local de les Illes
Balears, els grups polítics s’han de constituir a partir dels partits, federacions
o agrupacions que hagin obtingut representació. Al cas de l’Ajuntament
d’Alcúdia, la Sra. Carme Garcia Cerdà s’ha apartat de la candidatura que la
va promoure per al càrrec de regidora i no forma part del partit que li va fer
confiança. Així doncs, en cap cas podrà formar part d’un grup sota la
denominació de PSM-IniciativaVerds o semblant.
La Sra. Carme García Cerdà només es representa a ella mateixa. La seva
situació, per tant, resulta equiparable a la d’un regidor no adscrit: que sigui
l’única regidora de la formació no enerva, més bé agreuja, els motius pels
quals la norma estableix prevencions per a evitar el transfuguisme. De fet,
cal tenir present el precedent del pacte antitransfuguisme on es preveu
explícitament el compromís de regular que l’abandonament del partit en la
candidatura del qual s’ha obtingut l’escó no pugui comportar el pas al grup
mixt sinó a la figura dels no-adscrits.
En efecte, com vostè sap, per superar la insatisfactòria regulació jurídica
entre partits i candidats, tots els partits amb representació al Congrés de
Diputats, entre ells el PP, varen subscriure un codi de conducta en relació
amb el transfuguisme (7 de juliol de 1998). L’acord parteix de la premissa
que els partits són “l’instrument fonamental per a la participació política”, un
paper que es fa evident en les escomeses electorals. Per això, en el punt 2
del dit acord s’apunta que els partits signants “es comprometen a impedir la
utilització de trànsfugues per a constituir, mantenir o canviar la majoria de
govern de les institucions públiques”.
L’acord antitransfuguisme compromet els partits signants a “desincentivar el
transfuguisme polític a través de l’adopció de mesures dissuasòries de
caràcter econòmic reglamentari i protocol·lari”, i en concret s’apunta aquesta
previsió de no poder constituir el grup mixt a fi d’evitar que rebin beneficis
econòmics i materials que estan pensats per grups polítics lligats a partits
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arrelats a la societat i la seva activitat, no per premiar decisions personals
que no són recolzades per cap partit ni per una candidatura electoral.
Per tot això, i lamentant la situació provocada per la part que en tenim
responsabilitat, vos instam a actuar en conseqüència i que no sigui un
episodi més en el descrèdit de l’activitat política.
Palma, 22 de juny de 2011.
Signat:

Biel Barceló
Secretari general del PSM-Entesa Nacionalista

David Abril
Coordinador d’IniciativaVerds

