
 

 
 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, 
previ dictamen de la Comissió Informativa d'Infraestructures, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Ètica i regeneració política a Palma   
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

És un fet que entre la ciutadania se va instal·lant la desconfiança i desafectació cap a les 
institucions, els partits polítics i la política en general.  
 
Molts són els factors i interessos que han contribuït i contribueixen a l'avanç social d'aquesta 
desconfiança. Però un factor que de manera molt evident ha fet i fa minvar la confiança de la 
ciutadania en la política és la corrupció política. Aquesta ha afectat especialment a determinats 
partits a l'àmbit balear, amb centeners d'imputats, investigats, i fins i tot alguns ja condemnats 
judicialment, per delictes relacionats amb la corrupció política. 
 
Això fa que sigui especialment important el compromís dels diferents grups i partits polítics de 
Palma i de Balears amb la regeneració, la netedat i la pulcritud en les formes i les actuacions. Des 
dels partits no podem donar lloc a que la ciutadania pugui tenir cap dubte sobre la voluntat de 
totes les forces polítiques de lluitar de manera decidida i contundent contra la corrupció, evitant 
que en l'actualitat o en un futur se puguin reproduir comportaments tan reprovables com els de 
Rodrigo de Santos, Eugenio Hidalgo, Antònia Ordinas, Mª Antònia Munar, Jaume Matas, etc.   
 
Per tot això, i a la vista de com s'estan desenvolupant els esdeveniments a un determinat partit 
polític de la nostra ciutat, que pareix que seguirà sent liderat per una persona que de manera 
evident no té el perfil adequat per representar ni regeneració ni pulcritud ni lluita decidida contra la 
corrupció, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma 
l’adopció de la següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a tots els partits polítics de la nostra ciutat a assumir 

el compromís de no mantenir càrrecs de responsabilitat institucional o orgànica a persones 
imputades en investigacions penals relacionades amb delictes de corrupció política. 

2. El Ple de l'Ajuntament de Palma insta a tots els partits polítics a assumir el compromís ferm 
de retornar tots els doblers públics dels que s'hagin pogut apropiar il·legítimament el partit 
o els seus càrrecs si això es demostra per sentència judicial.  

 
Palma, 15 de novembre de 2012 
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Portaveu del Grup Municipal 
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