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1.

Disposicions generals

El present document estableix les bases i el calendari per a la celebració del 14é Congrés del PSIBPSOE, incloent:
1. Elecció directa de la persona titular de la Secretaria General
2. Elecció de les delegacions al 14è Congrés
3. Presentació d’esmenes a la Ponència Marc i als Estatuts del PSIB-PSOE
4. Elecció de la Comissió Executiva PSIB-PSOE
5. Elecció de la Comissió d’Ètica i Garanties
6. Elecció dels membres del Comitè Federal elegits pel Congrés
El 14è Congrés del PSIB-PSOE es desenvolupa d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts Federals,
el Reglament de Desenvolupament dels Estatuts Federals, els Estatuts del PSIB-PSOE i en les bases
de la present convocatòria. El que es disposa en aquesta normativa serà d’aplicació directa sense
perjudici d’aquelles qüestions que per la seva naturalesa compten amb una regulació específica.
Igualment la present convocatòria es regeix per les Bases de convocatòria del 40 Congrés Federal
del PSOE que, en aplicació de la Disposició Addicional Segona dels Estatuts Federals i la Disposició
Addicional Setena del Reglament de Desenvolupament dels Estatuts Federals, habiliten a la celebració
dels comitès regionals o de nacionalitat per a convocar els seus respectius congressos de tal manera
que els congressos regionals o de nacionalitat finalitzen, com a data màxima, el dia 19 de desembre
de 2021.
Respecte a la resta de processos orgànics, es fixa com a data límit per a la finalització dels processos
orgànics de renovació insulars, locals i de districte, el dia 30 d’abril de 2022.
Data i lloc de celebració
El 14è Congrés del PSIB-PSOE se celebrarà els dies 27 i 28 de novembre de 2021, a Inca, a la Fàbrica
Ramis, sent dia 6 de novembre la data fixada per la jornada de votació de la primera volta de primàries.
El calendari precongresual s’inicia des de la convocatòria del 14è Congrés per part del Consell Polític
del PSIB-PSOE.

Disposicions generals

5

Bases de la convocatòria del
14è Congrés del PSIB-PSOE

Ordre del dia provisional

Divendres, 26 de novembre
17.00 – 19.00		

Lliurament d’acreditacions (seu del PSIB-PSOE, c/ Miracle, 1-1º, Palma)

Dissabte, 27 de novembre
9.00 – 10.00		

Lliurament d’acreditacions i documentació

10.00 – 14.00		

Inauguració Congrés

16.00 			

Obertura del termini per la presentació candidatures als òrgans del PSIB-PSOE

A partir de les 16.00

Constitució i debat de les Comissions

Diumenge, 28 de novembre
09.30			

Tancament del termini per la presentació candidatures als òrgans del PSIB-PSOE

09.30 			

Debat i aprovació dels dictàmens de les comissions.

11.00 – 12.00 		

Votació òrgans del PSIB-PSOE
> Comissió Executiva
> Comissió d’Ètica i Garanties
> Consell Polític
> Comitè Federal

12.00		

Disposicions generals

Colenda
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Composició del 14è Congrés del PSIB-PSOE
Són membres de ple dret al Congrés:
> Els/les delegats/des al 14è Congrés del PSIB-PSOE elegits a les Assemblees locals convocades
a tal efecte. L’assignació de delegats/des es realitzarà d’acord amb el següent criteri: Un/a
delegat/da per cada 10 militants o fracció superior a 5. En el cas que qualque agrupació local
no aconsegueixi representació a través d’aquest barem, se li garantirà un/a delegat/da. Les
agrupacions locals rebran una comunicació formal per part del Comitè Organitzador del 14è
Congrés del PSIB-PSOE amb el nombre de delegats pertinents abans de dia 8 d’octubre, una
vegada acabat el període d’esmenes al cens. El Cens Oficial de Militants per a la celebració del
14è Congrés del PSIB-PSOE quedarà tancat en la data de convocatòria, dia 25 de setembre de
2021.
> Una delegació de Joventuts Socialistes de les Illes Balears amb veu i vot. El nombre de delegats
de les JSIB serà proporcional a aquest nombre de militants, i en tot cas, la representació de JSIB
serà, com a mínim, del 2% i com a màxim del 5% de/les delegats/des del 14è Congrés del PSIBPSOE, tal com preveuen els Estatuts Federals a l’article 81.
> Una delegació de cada organització sectorial constituïda amb veu i vot, proporcionalment al
nombre d’afiliats i afiliades inscrits/es a l’Organització Sectorial del corresponent àmbit en data
de dia 25 de setembre de 2021. En tot cas, la representació serà d’entre 2 i 4 delegats. No podran
participar els/les seus/ves delegats/des en l’elecció i control dels òrgans executius, de control i
de representació del Partit, tal com estableix l’article 22 dels Estatuts del PSIB-PSOE.
Per altra banda, són membres del Congrés, amb veu però sense vot:
> La Comissió Executiva.
> Els membres del Consell Polític que representin a aquest òrgan.
> La Comissió d’Ètica i Garanties.
> Una representació de les associacions o col lectius que estiguin adherides al Partit. Aquesta
formació haurà d’acreditar l’existència de persones afiliades a data de dia 25 de setembre de
2021.
Participants
Per tal de facilitar la participació social al 14è Congrés del PSIB-PSOE, les Agrupacions podran convidar
a aquells militants i persones no afiliades que considerin d’interès especial. Aquestes persones
participaran amb veu però sense vot al Congrés.
El nombre de convidats per Agrupació Local serà el mateix que el de delegats/des. Aquesta proposta
es presentarà al comitè organitzador segons el calendari proposat.

Disposicions generals
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Designació dels membres per a la defensa de la gestió del Consell Polític del PSIB-PSOE
La Mesa del Consell Polític del PSIB-PSOE el representarà i serà l’encarregada d’elaborar la memòria
de la gestió del Consell Polític i de defensar-la davant el 14è Congrés del PSIB-PSOE.
Elecció de representants del Consell Polític per al sorteig de la Comissió d’Acreditacions
Segons el Reglament de Desenvolupament dels Estatuts Federals la Comissió d’Acreditacions estarà
integrada per 2 representants nomenats per la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, a proposta de la
Secretaria d’Organització. A més, 3 persones delegades elegides d’entre totes les delegacions pel
procediment de sorteig, sense que puguin pertànyer dues d’elles a la mateixa delegació.
L’acte del sorteig es realitzarà amb un mínim de 10 dies abans de la celebració del Congrés, per una
Comissió composta per la secretària d’Organització i 2 membres del Consell Polític.

Disposicions generals
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2.

Elecció de la secretaria general

L’elecció de la Secretaria General es realitzarà̀ a través del sistema de primàries a doble volta,
mitjançant vot individual, directe i secret dels i les militants i afiliats/des directes del corresponent
àmbit territorial i que tinguin plens drets polítics, conforme al regulat en les normes reglamentaries
de desenvolupament.
Podran ser candidats/as aquelles persones que a més de formar part del cos electoral per al procés
congressual, compleixin els següents requisits:
> Siguin militants del PSIB-PSOE i no incorrin en cap causa d’inelegibilitat.
> Reuneixin, com a mínim, l’aval del 2% del total de militants i afiliats/as directes/as del PSIBPSOE i de JSIB.
Calendari primàries secretaria general
Presentació precandidatures
Recollida i presentació d’avals
Proclamació i recursos 		
Campanya informativa 		
Jornada de votació (1ª volta)
Recurs i resolució 			
Jornada de votació (2ª volta)

>
>
>
>
>
>
>

Fins dia 4 d’octubre
Del 6 al 20 d’octubre
Del 20 al 22 d’octubre
Del 23 d’octubre al 5 de novembre
6 de novembre
Del 7 al 10 de novembre
13 de novembre

Presentació de precandidatures
La persona que desitgi iniciar una recollida d’avals al seu favor ho comunicarà a la Comissió d’Ètica
i Garanties del PSIB-PSOE mitjançant el model oficial aprovat a aquest efecte. Es podrà fer arribar
presencialment a la seu del PSIB-PSOE (Carrer Miracle nº1, pis 1) o a 14congres@psib-psoe.org, abans
de dia 4 d’octubre a les 14h.
Mitjans a la disposició de les precandidatures
Una vegada comprovat que aquesta persona reuneix els requisits normatius, el Comitè Organitzador
posarà a la disposició de les precandidatures el següents mitjans:
> Les dades estadístiques de cens per saber el nombre d’avals necessaris per presentar la seva
candidatura.
> Les dades de contacte de les agrupacions municipals o de districte.
> Els formularis oficials per a la recollida d’avals.

Elecció de la secretaria general
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Les comissions executives insulars i municipals o de districte facilitaran en igualtat de condicions
l’activitat de les precandidatures. En cap cas això comportarà facilitar còpia del cens d’afiliats/as a les
precandidatures.
Recollida i presentació d’avals
Tal com estableix el calendari, s’iniciarà la recollida i presentació d’avals dia 6 d’octubre i conclourà el
dia 20 d’octubre. No serà considerat vàlid cap aval rebut o lliurat després d’aquest termini.
Per a aquest procés, a més de l’aval individual en suport físic, queda habilitat l’ús de l’aval electrònic que
es tramitarà a través del Portal de la Militància (https://portal.psoe.es/), que garanteix la identificació
de l’avalista i la seva voluntat d’avalar el/la precandidat/a de la seva elecció.
Els models físics per a la recollida d’avals seran establerts per la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE
que preveurà mecanismes de seguretat que garanteixin la seva autenticitat. En tot cas, els impresos seran
nominatius per a cada candidatura. No serà vàlid cap aval presentat en un model diferent de l’oficial.
Els impresos d’aval, una vegada emplenats i acompanyats de fotocòpia del DNI, passaport o targeta
de residència, podran remetre’s directament al Comitè Organitzador a través de l’adreça de correu
electrònic 14congres@psib-psoe.org, per correu a l’atenció del Comitè Organitzador al C/ Miracle,
1-1, 07002 de Palma o presencialment a les seus de les Federacions Insulars, des d’on seran remesos
al Comitè Organitzador del 14è Congrés del PSIB-PSOE. Els avals seran custodiats pel Comitè
Organitzador. S’informarà a cada precandidatura del nombre d’avals registrats al seu favor –el que
no implica la seva validesa- amb la periodicitat que s’acordi amb elles.
Una vegada finalitzat el termini per a la recollida i presentació d’avals el Comitè Organitzador expedirà
a cada precandidatura el corresponent certificat en el qual figurarà el nombre d’avals presentats, així
com el nombre total d’avals presentats.
Els/les precandidats/es podran aportar a l’òrgan verificador dels avals, com a màxim, el doble del
nombre d’avals requerits per a obtenir la condició de candidat/a, un 4%, tan sols amb la finalitat
d’arribar al mínim establert per a la possible anul·lació de part dels avals presentats.
Verificació i recompte d’avals
Una vegada finalitzi el termini de recollida i presentació d’avals dia 20 d’octubre, la Comissió d’Ètica i
Garanties del PSIB-PSOE serà l’encarregada de vetllar per la validació dels avals, prèvia la comprovació
de la documentació requerida.
Per a procedir a la verificació dels seus avals, el precandidat/a haurà d’aportar la declaració de béns,
activitats i interessos i el document de compromís socialista degudament emplenat i signat.
Elecció de la secretaria general
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Els criteris generals de validesa dels avals són els següents:
> Seran vàlids els avals presentats en el model oficial que comptin amb la còpia de l’anvers del
DNI del/la militant o afiliat/a directe que atorga el seu aval del PSIB-PSOE i de JSIB.
> Ningú podrà avalar a més d’una precandidatura diferent, considerant-se avals nuls tots
els emesos per una persona a favor de més d’una candidatura, encara que sigui a través de
diferents mitjans.
> Es considerarà un únic aval vàlid emès per qui hagi avalat més d’una vegada a favor de la
mateixa precandidatura, a través de qualsevol dels mitjans previstos.
> No seran vàlids els avals presentats en format d’aval múltiple o diferent al model oficial.
Proclamació de candidatures
Verificats i recomptats els avals presentats, la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE realitzarà
la proclamació provisional d’aquelles candidatures que hagin aconseguit el nombre mínim d’avals
exigit i que compleixin amb la resta de requisits reglamentaris.
Contra l’acord de proclamació provisional cabrà recurs en el termini de 24 hores en els termes
reglamentaris establerts, no sent recurribles fets, acords o decisions que no siguin determinants en la
proclamació de qualsevol precandidatura.
Transcorregut el termini de recursos la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE procedirà a la
proclamació definitiva de candidatures.
En el cas que un únic/a precandidat/a compti amb els avals mínims es procedirà a la proclamació
d’aquest/a com a secretaria/a general del PSIB-PSOE, sense necessitat de votació.
Campanya d’informació interna
En cas que resultessin proclamades dues o més candidatures, entre el dia 23 d’octubre i 5 de novembre,
s’obrirà un termini perquè les candidatures proclamades puguin realitzar actes de campanya a favor
seu per aconseguir el vot de la militància.
Durant la campanya d’informació, els candidats/es hauran de mantenir en tot moment un
comportament adequat amb els principis que inspiren la nostra organització.
Sense perjudici de la individualitat de la campanya de cada candidatura, tots els actes i accions que
les candidatures desenvolupin dins de la campanya d’informació, hauran de respectar i garantir uns
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criteris bàsics d’unitat d’imatge corporativa del Partit. Aquests criteris seran establerts pel Comitè
Organitzador, sota la supervisió de la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE.
Les candidatures estan obligades a respectar la normativa interna del partit, el present Reglament i les
instruccions que dicti la Comissió d’Ètica i Garanties i el Comitè Organitzador per al desenvolupament
del procés.
A les candidatures, una vegada proclamades, se’ls facilitarà en igualtat de condicions accés als
següents mitjans i recursos:
> Un espai físic cedit pel PSIB-PSOE que serveixi com a oficina-despatx de la candidatura.
> Un espai a la pàgina web oficial del PSIB-PSOE.
> Les candidatures podran, si ho desitgen, dirigir-se una única vegada a la militància amb càrrec
als fons del partit, mitjançant enviaments de propaganda, dins d’un criteri d’austeritat i ocupació
racional dels mitjans comuns.
> Comunicacions per mail a tots els electors que conformen el cens electoral dins dels límits que
estableixi la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE.
> La seva coordinació amb l’àrea de Comunicació del PSIB-PSOE.
Finançament de les precandidatures
A partir de l’aprovació per part del Consell Polític de les presents bases de convocatòria, els aspirants
a precandidats i les precandidatures realitzaran les seves activitats atenent als principis d’austeritat,
responsabilitat i transparència, estant a tot moment sotmeses al control del Comitè Organitzador
i la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE, que establiran les condicions i limitacions per al
finançament i els mecanismes per garantir la seva transparència.
En tot cas, les campanyes de captació de fons, en qualsevol de les seves formes, es canalitzaran a
través dels mecanismes posats a la disposició de les precandidatures per la Gerència, que garantirà
el compliment de la Llei de Finançament de Partits Polítics.
En cap cas es podran realitzar campanyes d’imatge o publicitat pagades o sotmeses a algun tipus de
contraprestació.
A cada precandidat/a i els seus representants, se’ls facilitarà tota la informació sobre el desenvolupament
i aplicació de la normativa de finançament per a tot el procés d’elecció, l’acceptació de la qual serà
obligatòria per a concórrer al procés de primàries.
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L’incompliment de qualsevol de les instruccions suposarà el cessament immediat de la corresponent
actuació, comunicant-lo, en el seu cas, a les autoritats competents, sense perjudici que es puguin
adoptar les mesures de caràcter disciplinari o d’ordenació del procés que corresponguin en aquest
moment, inclosa la decisió d’apartar d’aquest procés als responsables de l’incompliment.
Votació per a l’elecció de la Secretaria General
Cens electoral per a l’elecció directa de la Secretaria General
El llistat de votació per a l’elecció de la persona titular de la Secretaria General de la Comissió Executiva
estarà conformat pel conjunt de la militància del PSIB-PSOE i de Joventuts Socialistes de les Illes
Balears, amb el cens tancat a dia 25 de setembre. En aquest cens, a més dels electors amb dret a
sufragi figuraran els interventors designats per cadascuna de les candidatures. El cens de votació per
a l’elecció de la persona titular de la Secretaria General serà remès pel Comitè Organitzador tres dies
abans de la jornada de votació a la persona titual de la secretaria d’organització de l’agrupació local
o de districte que sigui centre de votació.
Centres de votació
Amb caràcter general el centre de votació serà l’agrupació local o de districte a la qual es pertany
per raó de militància, o el lloc de convocatòria marcat per la Comissió Executiva Local. La Comissió
Executiva Insular podrà agrupar, a efectes de la votació a diverses d’aquestes agrupacions, respectant
el criteri de proximitat geogràfica, i designar a una d’elles com a centre de votació.
Abans del dia 25 d’octubre, les comissions executives locals comunicaran al Comitè Organitzador
aquelles agrupacions que són centre de votació així com aquelles que s’unifiquen a aquests centres.
Serà designat responsable de cada centre de votació la persona titular de la secretaria d’organització
de l’agrupació local o de districte que sigui centre de votació.
Afiliats directes
Prenent com a referència el seu domicili d’afiliació, als afiliats/es directes se’ls assignarà pel Comitè
Organitzador el centre de votació que s’establirà a les respectives seus provincials o insulars.
Joventuts Socialistes de les Illes Balears
Aquells electors de JSIB on el seu àmbit de militància no es correspongui amb cap agrupació municipal
o de districte, seran assignats pels seus òrgans competents a centres de votació aplicant criteris de
proximitat respecte del seu domicili d’afiliació.
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Meses electorals
Les meses electorals estaran formades per una presidència i dues vocalies. Els seus membres seran
triats mitjançant sorteig entre els militants de l’agrupació que sigui centre electoral. A aquest efecte, la
Comissió Executiva Local del centre de votació podrà fixar en la convocatòria un moment previ, com a
màxim 24 hores abans de l’inici de la votació, per a la seva elecció. En aquest sorteig hauran de triarse a més dels tres membres titulars de la mesa electoral i un suplent per a cadascun d’ells. No obstant
això, s’habilita a la secretaria d’Organització o la persona designada per la Comissió Executiva Local o
de Districte del corresponent Centre Electoral a prendre les mesures necessàries perquè hi hagi una
mesa formada a l’inici de l’horari de votació.
Les meses situades a les seus insulars estaran integrades per tres membres de la seva respectiva
Comissió d’Ètica. En cas que aquesta no estigués constituïda es realitzarà un sorteig entre els
membres de la Comissió Executiva Insular, de la que no formarà part la persona titular de la Secretaria
d’Organització.
Interventors i Apoderats
Cada candidatura podrà acreditar un màxim de dos militants amb dret a sufragi actiu com a interventors
per a cada mesa electoral. Aquests podran suplir-se lliurement entre si sense que puguin actuar tots
dos al mateix temps en la taula. Els interventors exerceixen el seu dret a vot en la taula davant la qual
estan acreditats.
Cada candidatura podrà acreditar com apoderats a militants amb dret de sufragi actiu. No podran
exercir la seva funció simultàniament més de dos apoderats per centre de votació. Els apoderats
exerceixen el seu dret al vot en la taula en la qual estan censats.
El termini per a la designació d’interventors i apoderats finalitzarà 5 dies abans de la jornada de
votació.
Jornada de votació
Segons el calendari previst per les presents bases, la jornada de votació de primera volta es preveu
per dia 6 de novembre, pel sistema de sufragi lliure, directe, secret i presencial. I en el seu cas, la
segona per dia 13 de novembre.
No obstant, en el cas en que un únic/a precandidat/a compti amb els avals mínims es procedirà a la
proclamació d’aquest/a com a secretaria/a general del PSIB-PSOE, sense necessitat de votació.
El desenvolupament de la jornada de votació, el tancament de la votació i l’escrutini es regirà segons
les bases de convocatòria del 40 Congrés Federal del PSOE.
Elecció de la secretaria general
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Proclamació de resultats
Rebudes les dades de l’escrutini de les taules electorals, la Comissió d’Ètica i Garanties del PSIB-PSOE
proclamarà el resultat provisional de l’elecció. Contra el resultat provisional les candidatures podran
interposar recursos davant la Comissió d’Ètica i Garanties en el termini de 24 hores des del final de
l’acte de votació. La Comissió d’Ètica i Garanties resoldrà els recursos presentats en el termini de 72
hores i, amb les decisions adoptades, proclamarà el resultat definitiu.
Serà proclamat Secretari/a General de la Comissió Executiva el/la candidat/a que obtingui més del
50% del vot vàlid. Si cap candidat aconseguís aquest percentatge se celebrarà una segona volta el dia
13 de novembre entre els/les candidats/es amb major nombre de vots.
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3.

Ponència marc

El Consell Polític del PSIB-PSOE aprovarà la Ponència Marc que ha de servir de text base per a la
celebració del 14è Congrés del PSIB-PSOE. La Ponència Marc serà enviada a les federacions insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa, a l’agrupació insular de Formentera i a les agrupacions locals abans de
dia 23 d’octubre de 2021 per al seu debat i esmenes.
Amb la finalitat de facilitar la seva difusió, la Ponència Marc també es publicarà a la seu virtual Miracle.
A més de la Ponència Marc, a la seu virtual Miracle es penjaran les Memòries de Gestió, l’Ordre del
dia del Congrés i tota la informació complementaria. A més, s’habilitarà un apartat de la pàgina web
del PSIB-PSOE a tal efecte.
Proposta, debat i votació d’esmenes
Tal com preveu l’article 35.2 dels Estatuts del PSIB-PSOE, les Agrupacions Locals, les Organitzacions
Sectorials, Joventuts Socialistes de les Illes Balears i les associacions i col·lectius adherits podran
formular suggeriments a l’Ordre del Dia provisional del Congrés, podran presentar proposicions,
esmenes parcials o ponències alternatives sobre matèries de qualsevol naturalesa, tant si figuren
incloses a la Ponència Marc com si no.
Calendari ponència i esmenes
>
Assemblees locals 							>
Enviament esmenes al Comitè Organitzador 			
>
Enviament de memòria d’esmenes a les Delegacions 		
>
Enviament de la Ponència Marc, Memòries de Gestió i Ordre del dia

Abans del 23 d’octubre
Del 23 d’octubre al 13 de novembre
Abans del 14 de novembre
Abans del 20 de novembre

Assemblees de les Agrupacions Locals
Les Agrupacions Locals, en assemblea extraordinària, convocada a aquest efecte entre els dies 23
d’octubre i 13 de novembre, debatran les propostes realitzades pels seus militants. Podrà habilitar-se
un termini previ per a la presentació de les mateixes a fi de facilitar l’ordenació del debat.
Els i les afiliades directes podran enviar les seves propostes a l’agrupació municipal que els
correspongui, podent assistir i defensar la seva proposta davant l’assemblea corresponent. El PSIBPSOE serà l’encarregat de garantir que els/les afiliats/es directes són convocats/es a les respectives
assemblees.
Totes aquelles que obtinguin el suport d’almenys el 20% de l’Assemblea hauran de ser remeses abans
de dia 14 de novembre al Comitè Organitzador a través dels mitjans que s’estableixin, juntament amb
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l’acta de l’assemblea extraordinària celebrada a aquest efecte, que figuri l’elecció prevista de l’article
214.1 del Reglament Federal de Desenvolupament dels Estatuts Federals.
Anàlisi prèvia de les esmenes pel comitè organitzador
Les esmenes aprovades en les agrupacions municipals seran estudiades pel Comitè Organitzador i el
Grup de Ponents de la Ponència Marc del PSIB-PSOE, a fi de determinar, analitzar i decidir si alguna
d’aquestes esmenes pot ser incorporada directament al text de la ponència.
En cas que aquesta situació es produeixi, el Comitè Organitzador emetrà un dictamen amb les
esmenes incorporades a la ponència directament que serà remès al costat de la resta d’esmenes que
passaran a debatre’s en el 14è Congrés.
Remissió de la memòria d’esmenes
Una vegada rebudes les esmenes, i abans de dia 20 de novembre es remetrà la Memòria amb totes les
esmenes a debatre al 14è Congrés del PSIB-PSOE. S’adjuntarà el dictamen del Comitè Organitzador
amb les esmenes directament incorporades.
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4.

Elecció de delegacions

L’elecció de delegats/des es realitzarà a través del sistema establert a l’article 5.2 dels Estatuts Federals,
mitjançant el vot individual de la militància que figuri en el cens de l’agrupació vàlid per al procés
congressual.
Així doncs, seran elegits en llistes completes, paritàries, tancades i bloquejades. Per tal de poder ser
elegit delegat/da al Congrés del PSIB- PSOE s’haurà de ser militant del PSIB-PSOE, estar en possessió
de tots els drets com a tal, estar al corrent en el pagament de quotes i estar inscrit en el Cens de
militants vàlid pel 14è Congrés del PSIB-PSOE.
No podran assistir al Congrés com a delegats/des els membres dels respectius òrgans executius,
per tant, a l’efecte de confeccionar les llistes, és incompatible la condició de membre de la Comissió
Executiva del PSIB-PSOE amb el de candidat/a a delegat/a en el 14è Congrés del PSIB-PSOE.
Data de l’elecció
L’elecció dels delegats/des que representarà a l’agrupació local en el 14è Congrés del PSIB-PSOE es
realitzarà a les assembles locals convocades entre el 23 d’octubre i el 13 de novembre. Una vegada
duit a terme l’assemblea, l’acta de l’assemblea és farà arribar al Comitè Organitzador del PSIB-PSOE
(14congres@psib-psoe.org).
Presentació de candidatures
El termini per a la presentació de candidatures serà fins a 24 hores abans de la jornada de votació,
podent presentar-se fins al mateix dia de la jornada de votació si ningú de l’agrupació s’oposa i sempre
que la convocatòria de l’Assemblea Local així ho indiqui. Aquestes candidatures seran formalitzades
quan la Mesa de l’Assemblea verifiqui el compliment dels requisits per a poder ser candidat/a.
Atribució de delegats/as
En el cas que existeixi només una llista aquesta serà proclamada automàticament com la llista
de delegats/es del corresponent àmbit local al 14è Congrés del PSIB-PSOE, no sent necessari el
procediment de votació.
En el cas que existeixin dues o més llistes, s’atribuiran els/as delegats/es proporcionalment al
nombre de vots obtinguts per les candidatures, sempre que hagin superat el 20% dels vots vàlids a
candidatures, per a això s’aplicaran els següents criteris:
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> Només s’aplicaran els criteris de repartiment en cas que el nombre de delegats/es a assignar
sigui de 3 o més.
> A la llista més votada li correspondran com a mínim la meitat més un/a dels/les delegats/es
a triar. Quan el nombre de delegats a repartir sigui imparell, es considera la meitat més un el
primer nombre enter superior al 50%.
> En cas que existeixin més de dues llistes que superin el 20% dels vots, la resta de delegats/
es es repartirà proporcionalment entre les llistes minoritàries, excepte quan sigui un/a únic/a
delegat/a a repartir. En aquest cas li correspondrà a la llista minoritària més votada.
> L’última persona que conformi la delegació s’atribueix a la resta més alta. En cas d’empat el/la
delegat/a s’atribuirà per sorteig entre les llistes empatades.
La delegació resultant de la votació haurà de tenir igual representació d’homes i dones. Quan el
nombre d’integrants de la llista sigui imparella, la presència de tots dos sexes serà la més ajustada a
l’equilibri numèric.
Nombre de delegats/as que corresponen a les diferents agrupacions
Els/les delegats/des al 14è Congrés del PSIB-PSOE s’elegeixen a les Assemblees locals convocades
a tal efecte.
L’assignació de delegats/des es realitzarà d’acord amb el següent criteri: Un/a delegat/da per
cada 10 militants o fracció superior a 5. En el cas que qualque agrupació local no aconsegueixi
representació a través d’aquest barem, se li garantirà un/a delegat/da. Les agrupacions locals
rebran una comunicació formal per part del Comitè Organitzador del 14è Congrés del PSIB-PSOE
amb el nombre de delegats pertinents.
L’elecció de la delegació de les Organitzacions Sectorials i de JSIB
Segons l’article 33.1 dels Estatuts del PSIB-PSOE la delegació de les Organitzacions Sectorials serà
elegida per les assemblees o plenaris. També estableix que la delegació́ de JSIB serà̀ elegida en el
respectiu congrés de l’organització.
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5.

Desenvolupament del 14è Congrés del PSIB-PSOE

El 14è Congrés del PSIB-PSOE es desenvolupa d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts Regionals
i en les presents bases de la convocatòria. Pel que no estigui establert en aquests, quedarà el que
es disposa en els Estatuts Federals i en el Reglament Federal de Desenvolupament dels Estatuts
Federals.
Constitució i obertura
El 14è Congrés del PSIB-PSOE quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, quan siguin
presents la meitat més una de les delegacions sempre que estigui representada més de la meitat de
la militància.
La Comissió de Credencials comprovarà que l’acreditació de delegats/as és correcta i mitjançant acta
certificarà el nombre de delegats/as acreditats/as.
La comissió de Credencials es constituirà i iniciaria el procediment d’acreditacions a la seu del PSIBPSOE (C/Miracle, 1, primer pis) el dia abans, divendres dia 26 de novembre, entre les 17 i les 19 hores.
Mesa del congrés
Per a presidir el Congrés, mitjançant votació pública i individual dels delegats/as es triarà una Mesa
composta per cinc persones que passarà a ocupar la Presidència del Congrés.
Les candidatures a la Mesa seran llistes tancades i paritàries. Seran presentades quan s’hagi produït
l’obertura del Congrés i sol·licitades en el mateix Congrés.
La Mesa tindrà per missió dirigir els debats, fixar l’ordre de les deliberacions del Congrés i fer complir
les disposicions del Reglament de Congressos, interpretant-lo i suplint-lo en els casos de dubte o
omissió.
Informe de gestió dels òrgans
Una vegada la Mesa s’iniciarà el debat de la gestió del PSIB-PSOE. Acabades les intervencions i
després de la resposta de l’òrgan corresponent es donarà per finalitzat el debat passant a la votació,
que serà pública i individual de les delegacions.
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Comissions de treball. Debat i votació d’esmenes
El Comitè Organitzador establirà les Comissions que debatran les respectives parts de la ponència i
posaran a l’abast l’ inscripció prèvia. Hi podran participar amb veu però sense vot els membres que
representin al Consell Polític, i els de la Comissió Executiva.
Per a cada Comissió, d’entre els seus delegats/as inscrits, es triarà una Mesa per a dirigir i moderar els
debats que examinaran la Ponència corresponent així com les proposicions i esmenes aprovades per
les agrupacions. El debat finalitzarà amb l’elaboració d’un dictamen, i la Comissió triarà d’entre els
seus membres el/la ponent que defensarà el dictamen en el Ple del Congrés.
Aquells/as delegats/as que no estiguin d’acord amb el dictamen de la Comissió podran mantenir per
al seu debat en Plenari, d’entre les esmenes presentades, aquelles que considerin oportunes i hagin
obtingut almenys el vot del 20% dels delegats/as inscrits en la Comissió.
En la Mesa de les Comissions participarà una persona que defensarà la Ponència, exposarà la mateixa
i assistirà als membres de la Mesa i resoldrà els dubtes que puguin sorgir a les persones que participin
en aquests debats.
Plenari. Debats en plenari. Aprovació de les resolucions del congrés
El debat en el Ple començarà amb la lectura del dictamen de la Comissió i de les esmenes totals o
parcials a aquest. Llegit el dictamen i les esmenes, es passarà immediatament al debat d’aquestes.
Finalitzat el debat sobre el dictamen de la Comissió, la Presidència el sotmetrà a votació consignantse en l’acta el resultat d’aquesta.
Procediment electoral
Per als procediments electorals que es desenvolupen en el Congrés s’elegirà, mitjançant vot
individual i públic de els/as delegats/as, una Comissió Electoral composta per cinc persones que es
responsabilitzarà de la recepció de les candidatures així com de l’acte de votació i escrutini posterior.
L’elecció de la Comissió Electoral es durà a terme una vegada constituïda la Mesa del Congrés, a partir
d’una proposta presentada per un delegat/da.
Totes les candidatures que es presentin han de complir amb els requisits seguint els criteris de llistes
tancades i paritàries.
La Mesa del Congrés disposarà de les urnes, paperetes i sobres de votació, hora i lloc de votació. Les
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paperetes de votació seran destruïdes després d’haver estat proclamats els resultats públicament i
sense que s’hagués presentat cap reclamació. El recompte serà fet públic per la Mesa abans de la
clausura del Congrés.
En el Congrés es procedirà a l’elecció dels següents òrgans:
> Comissió Executiva
> Comissió d’Ètica i Garanties
> Consell Polític
> Comitè Federal
El Consell Polític habilita a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE i/o al Comitè Organitzador del 14è
Congrés del PSIB-PSOE per a dictar aquelles normes i resolucions que siguin necessàries per al
desenvolupament, aclariment i aplicació del que disposa la present convocatòria, així com en els
Estatuts del PSIB- PSOE.
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Annex. Calendari previst a la celebració del 14è congrés del PSIB-PSOE
Consell Polític: Convocatòria Congrés

25 de setembre

Remissió cens provisional

30 de setembre

Període d’esmena al cens

Del 30 de setembre al 3 d’octubre

Presentació precandidatures (Primàries a la secretaria general)

Fins dia 4 d’octubre

Recollida i presentació d’avals (Primàries a la secretaria general)

Del 6 al 20 d’octubre

Remissió del nombre de delegats de les agrupacions locals

Abans de dia 8 d’octubre

Proclamació i recursos candidats (Primàries a la secretaria general)

Del 20 al 22 d’octubre

Presentació precandidatures (Comitè Federal)

Del 20 al 25 d’octubre

Campanya informativa (Primàries secretaria general)

Del 23 d’octubre al 5 de novembre

Enviament de Ponència Marc, Memòries de Gestió PSIB-PSOE
i Ordre del dia

Abans de dia 23 d’octubre

Assemblees locals proposicions esmenes
+ elecció delegats 14è Congrés

Del 23 d’octubre al 13 de novembre

Recollida i presentació avals (Comitè Federal)

Del 25 d’octubre al 1 novembre

Proclamació i recursos (Comitè Federal)

Del 1 al 5 de novembre

Proposta de candidatures (Comitè Federal)

6 de novembre

Jornada de votació (1ª volta primàries)

6 de novembre

Jornada de votació (2ª volta i Comitè Federal)

13 de novembre

Enviament de les esmenes al PSIB-PSOE

Abans de dia 14 de novembre

Enviament esmenes a les Delegacions

Abans de dia 20 de novembre

Inici acreditacions de les delegacions

26 de novembre

14è Congrés PSIB-PSOE

27 i 28 de novembre
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28 de novembre de 2021

www.psib-psoe.org/14-congres
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