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Capítol I. De les Disposicions Generals
Article 1r. El Consell Polític, màxim òrgan entre congressos
El Consell Polític és el màxim òrgan de direcció política de la Federació Socialista de
Mallorca (Socialistes de Mallorca), entre congressos ordinaris.
Article 2n. Constitució i competències
La seva constitució i competències s'ajustaran a les disposicions establertes als
Estatuts del Partit, les Normes Generals dels Socialistes de Mallorca, i a les
resolucions congressuals.
En concret, d'acord amb les Normes Generals dels i les Socialistes de Mallorca, són
competències del Consell:
Definir l’aplicació del projecte socialista del Partit a l’àmbit de Mallorca així com
desenvolupar-lo, d’acord amb les resolucions del Congrés de la FSM. Fer seguiment
de les polítiques definides en aplicació de les seves competències.
Exercir la capacitat normativa pel que fa al funcionament des seus propis òrgans, i la
complementària dels Estatuts aprovats pel Congrés del Partit i dels reglaments de
caràcter general aprovats pel Consell Polític del PSIB, pel que fa al funcionament de
les Agrupacions.
Controlar i cobrir les vacants de la Comissió Executiva de Mallorca (CEM). Quant
aquestes afectin a la Secretaria General o a la meitat més un dels membres de la
CEM elegits al Congrés, s’entendrà que la Comissió Executiva ha dimitit en ple,
convocant-se Congrés extraordinari que, un termini màxim d’un mes, s’haurà de
celebrar per elegir una nova Comissió Executiva.
Controlar als representants i cobrir les vacants en la representació dels Socialistes
de Mallorca en el Consell Polític del PSIB, d’acord amb els Estatuts del Partit.
Aprovar el Programa Electoral per al Consell de Mallorca. Fer el seguiment de la
tasca del Grup de Consellers Socialistes i del Govern Insular. Definir la política
socialista institucional del Consell de Mallorca. Donar suport al desenvolupament de
l’acció política del Govern Insular Socialista i del Grup de Consellers Socialistes de
Mallorca.
Elegir la candidatura socialista per les eleccions insulars i per al Consell de Mallorca.
Fer el seguiment de la gestió del Grup de Consellers i Conselleres Socialistes de
Mallorca, aprovar el seu reglament de funcionament, el programa de treball anual, el
seu pressupost i la seva liquidació.
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Aprovar o proposar les candidatures socialistes a les diferents Institucions, d’acord
amb el previst als Estatuts i demés normativa federal del PSOE.
Ratificar els programes electorals socialistes i les candidatures socialistes per als
Ajuntaments de Mallorca. Definir les línies bàsiques de la política municipal seguida
pels grups municipals socialistes dels Ajuntaments de Mallorca.
Dissenyar el mètodes que assegurin la coordinació de les polítiques en torn al
projecte polític del Partit i, a Mallorca, analitzar i definir les prioritats polítiques. Fer el
seguiment de l’actuació dels representants del Partit en les Institucions de Mallorca
(Consell i Ajuntaments), interpretant i valorant si la seva actuació s’ajusta al
compliment dels objectius fixats.
Elegir els candidats socialistes per al Senat de la circumscripció de Mallorca. Elevar,
al Consell Polític del Partit, les propostes dels Socialistes de Mallorca per a
candidats socialistes al Congrés dels Diputats per les Illes Balears.
Aprovar les aliances polítiques a nivell municipal i insular. En aquest darrer cas,
hauran de ser ratificades pel Consell Polític del PSIB.
Article 3r. Seu del Consell i mitjans dels mateix
La seu del Consell és la mateixa que la dels Socialistes de Mallorca
Les reunions del Ple del Consell es realitzen en el lloc que defineixi la Mesa
Permanent del propi Consell. Les reunions de les comissions del Consell es
celebraran en el lloc que per sí mateix acordi, amb el coneixement de la Mesa
Permanent, i de la Comissió Executiva.
El Consell Polític comptarà amb els mitjans humans i materials per el millor
compliment de les seves funcions i competències.

Capítol II. Dels membres del Consell
Article 4t. Composició del Consell
La seva composició serà la següent:
Consellers nats:
Els membres de la Comissió Executiva dels Socialistes de Mallorca.
El/La President/a socialista del Consell Insular de Mallorca o, en el seu defecte, el/la
Vicepresident/a, el Portaveu del Grup de Consellers Socialistes o Portaveu Adjunt, i
els/les Batlles/ses socialistes dels Ajuntaments de Mallorca.
Els/Les eurodiputats/des dels Socialistes de Mallorca, els/les Diputats/es i
Senadors/es dels Socialistes de Mallorca a les Corts Generals, un/a representant
(Diputat/a autonòmic de Mallorca) del Grup Parlamentari Socialista del Parlament de
les Illes Balears elegit per aquest Grup, i els que hagin estat Secretaris/es General
dels Socialistes de Mallorca des de la seva fundació i mantinguin l’afiliació al PSIBPSOE, amb veu, però sense vot.
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Consellers representants d’Agrupacions, JSM i d’entitats i associacions
adherides:
El/La Secretari/a General de la Comissió Executiva de les Joventuts Socialistes de
Mallorca (JSM) o membre de la mateixa en qui delegui, més dos representants
addicionals membres de la Comissió Executiva dels JSM, designats per aquesta.
Els/Les Secretaris/es Generals de cada Comissió Executiva d’Agrupació Municipal o
de Districte, o membre de la mateixa en qui delegui, més un/a representant
addicional de cada Agrupació Municipal de la Part Forana o de Districte de Palma,
elegits/des per la respectiva l’Assemblea, per cada quaranta afiliats o fracció
superior a vint de la respectiva Agrupació, segon el Cens d’Afiliats tancat en el
moment de la convocatòria del Congrés ordinari de la FSM anterior.
Els/Les Coordinadors/es de les Organitzacions Sectorials dels Socialistes de
Mallorca, amb veu, però sense vot.
El President de la Junta Directiva (o òrgan semblant) o membre de la mateixa en qui
delegui, de cada associació o entitat adherida als Socialistes de Mallorca, que així es
contempli al conveni d’adhesió, amb veu, però sense vot.
Article 5è. Assistència i absències al Consell
Els membres del Consell tenen l'obligació d'assistir a totes les sessions plenàries del
mateix, i a les comissions on estiguin adscrits.
Les absències a les reunions del Consell Polític hauran de justificar-se per qualsevol
mitjà de comunicació, davant la Mesa Permanent del Consell, específicament els
motius de la no assistència. En els casos de les comissions, la funció de la Mesa
serà exercida pel coordinador corresponent.
Les absències no justificades seran notificades a la instància per la qual hagi estat
designat el membre del consell.
Article 6è. Gestió de la Comissió Executiva, del Grup de Conselleres, i dels
Diputats i Senadors dels Socialistes de Mallorca
Al Primer Consell Polític ordinari de cada any, la Comissió executiva rendirà comptes
de la gestió realitzada al llarg de l'any anterior, presentarà el balanç del darrer
exercici econòmic, i si n'és el cas, l'informe de l'auditoria. Igualment presentarà el
Programa de Treball i la proposta de Pressuposts dels Socialistes de Mallorca, per
l'any en curs.
Així mateix, la Comissió Executiva dels Socialistes de Mallorca presentarà en el
primer Consell Polític de cada any, la gestió de l'any anterior del Grup de Consellers
Socialistes i de balanç econòmic i liquidació de Pressupost del GCSM per l'any en
crurs.
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Igualment, en una reunió ordinària del Consell Polític de cada any, els Diputats i
Senadors, dels Socialistes de Mallorca, donaran informe de la seva capacitat
parlamentària de circumscripció.
Disposició Addicional
El Consell Polític dels i les socialistes de Mallorca haurà d’aprovar la proposta de
Normes Generals de la Federació dels Socialistes de Mallorca (PSIB-PSOE),
presentada per la Comissió Executiva dels i les socialistes de Mallorca.
Disposició derogatòria
Queden derogades, des de l’aprovació del present document per part del Consell
Polític dels i les socialites de Mallorca, les Normes de funcionament del mateix òrgan
aprovades el 2012.
Disposicions Finals
Les presents Normes de Funcionament entraran en vigor des del moment de la seva
aprovació pel Consell Polític dels Socialistes de Mallorca.
Qualsevol modificació d'aquestes Normes, presentada per la Comissió Executiva,
per la Mesa Permanent, o per un 20% dels Membres del Consell, a través d'una
proposta motivada, precisarà l'aprovació del Consell Polític dels Socialistes de
Mallorca, en una sessió en la que s'hagi inclòs aquest assumpte a l'Ordre del Dia.
Per tot allò no recollit a les presents Normes de Funcionament, s'estarà a l'establert
en les Normes Generals dels Socialistes de Mallorca, a les resolucions del Congrés
Federal i als Estatuts del Partit.
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