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La denominació del Partit és: Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE).

1.

El Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) és una organització
política, democràtica, oberta i participativa, dels homes i dones que, a
les Illes Balears, comparteixen com a valors fonamentals comuns la
recerca de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la solidaritat, la pau i
el respecte pel medi ambient, així com la defensa de la personalitat
pròpia de les Illes Balears amb una història, cultura i llengua pròpies,
que configuren una nacionalitat, dins el marc constitucional.

2.

El Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), recull els diferents
corrents de pensament socialista i respecta la llibertat d’idees i
d’expressió de tots i cada un dels seus membres.

3.

Els òrgans del Partit i els càrrecs públics socialistes tindran com a
principal objectiu aplicar i desenvolupar el projecte socialista.

L’Organització del Partit s’inspira en els següents principis:
1.

La voluntat dels socialistes de les Illes Balears de coordinar-se en el sí
del PSIB-PSOE, treballant per a consolidar un país de progrés, des d’un
projecte socialista compartit.

2.

La democràcia com a forma de participació i de corresponsabilitat dels
afiliats en la vida del Partit.

3.

El respecte a la llibertat de consciència i a la llibertat d’expressió de
cada un dels seus afiliats i simpatitzants, en el si del Partit. Es garanteix
la llibertat de discussió interna, tant a cada militant individualment com
a través de les diferents corrents d’opinió, clubs de debat, associacions,
etc.. formats pel conjunt dels militants i simpatitzants que mantinguin
els mateixos criteris i opinions, que podran expressar-se a través dels
diferents àmbits de l’Organització. Igualment es garanteix el respecte a

les minories, pel que fa a l’elecció dels òrgans de direcció, garantint
mitjançant un sistema de votació proporcional, segons es preveu
reglamentàriament.
4. L’opció decidida per la igualtat dels homes i dones en el si del Partit.
Per això s’estableix que, a tots el llocs de direcció, representació i
execució, tant orgànics com públics, cada gènere estarà representat
per un màxim de 60% i un mínim del 40% dels seus components.
5. El respecte a l’autonomia de les Federacions i de l'Agrupació insular
que la componen, en l’àmbit de les competències que pels Estatuts els
hi correspon.
6. L’elecció periòdica dels òrgans de direcció, execució i control i la
possibilitat de revocar-los total o parcialment, així com el caràcter
col legiat dels mateixos.
7.

El reconeixement de la necessària renovació periòdica dels càrrecs
d’elecció interna i dels candidats a càrrecs públics, així com l’aposta
ferma per la no acumulació de càrrecs orgànics i públics de qualsevol
nivell, amb la finalitat de fomentar la participació del màxim nombre
d’afiliats dins l’Organització, aplicant la regulació sobre mandats i
incompatibilitats establerts reglamentàriament.

8. El debat polític permanent com a instrument per aprofundir en la
formació capacitació política dels militants, per al coneixement i
síntesis de les diferents posicions existents en el Partit, i per a l’adopció
de decisions en funció de criteris polítics.
9. La transparència i publicitat en la presa de decisions, els acords que
siguin adoptats pels òrgans competents del Partit, que es publicaran
mitjançant els mecanismes de comunicació interna a l’abast de
l’Organització.

El Partit considera com a membres totes aquelles persones que han
manifestat de manera inequívoca la voluntat de vincular-se amb ell, emplenant
i entregant les fitxes d’afiliació al PSOE, treballant pel projecte socialista per a
les Illes Balears, respectant els estatuts, reglaments, normes i decisions
emanades dels seus congressos i òrgans de direcció i control. Aquestes
persones poden elegir entre establir un vincle com a militant o com a
simpatitzant.

1. Podran adquirir la condició d’afiliats i afiliades del Partit Socialista
Obrer Espanyol els ciutadans i ciutadanes majors de divuit anys que
manifesten la seva voluntat de col laborar i participar en les activitats
del Partit.
2. La condició d’afiliat o d’afiliada, bé com a militant, com afiliat directe, o
simpatitzant, s’adquireix per mitjà de la inscripció en el Cens
corresponent.
3. Les persones afiliades, militants o simpatitzants, excepte les persones
d’afiliació directe, s’integren en el Cens de l’Agrupació Municipal o de
Districte que es correspongui amb el municipi o districte del seu
domicili de residència habitual per norma general.

1.

Són drets de la militància, els següents:
a. Rebre de l’Organització la formació política o tècnica que millor li
permeti col laborar en la lluita pel socialisme i en l’èxit de
l’Organització en les tasques que se li encomanin.
b. Rebre a través dels canals orgànics informació sobre les
decisions adoptades pels òrgans del Partit en els distints nivells i,
en general, sobre totes aquelles qüestions que afecten la vida
interna del Partit, tant en la seva projecció externa com en la
seva activitat institucional.

c. Formar part dels grups socialistes que es formen o ja existents i
a la lliure expressió d’idees i iniciatives en el si del Partit.

d. Exercir la discussió i crítica sobre posicions polítiques pròpies i
alienes, mitjançant la lliure expressió oral o escrita i a la seva
lliure comunicació dins del Partit.
e. Realitzar manifestacions públiques, judicis de valor i expressió
d’opinions, de forma lliure, lleial i responsablement amb els límits
de respecte a la dignitat de les persones, així com a les
resolucions i acords democràtics adoptats pels òrgans del Partit,
en el marc de les seves competències estatutàries.
f. Ser candidat o candidata i elector en els processos electorals
interns i externs que es plantegin, sense el veto o impediment
algun que suposi discriminació o avantatge, llevat de les
limitacions que en aquests Estatuts se senyalin en raó
d’antiguitat de militància o per incompatibilitats. Serà condició
necessària per exercir aquest dret estar al corrent de cotització.
g. Exercir el control polític dels seus elegits i responsables orgànics,
basat en una informació veraç, en la lliure expressió, el respecte
a les persones i la subjecció al lloc i temps reglamentàriament
establerts.
h. Comptar amb la protecció externa pel propi Partit, front als atacs
injusts i interna mitjançant l’actuació imparcial i equitativa dels
òrgans competents.
i.

Utilitzar els medis materials i humans de l’Organització per al
compliment de les seves obligacions i l’exercici dels seus drets,
amb la corresponent autorització dels òrgans executius de la
instància de què es tracti.

j.

Concursar en quantes ocasions es produeixin per a cobrir llocs
de treball remunerats de l’Organització, que evitarà la lliure
designació de persones col laboradores, funcionàries o
empleades, llevat en els llocs d’estricta confiança. Igualment es
tindrà dret a ser elegit membre de tribunals qualificadors, o
d’examen, en el nivell corresponent, i a ser informat/da de les
convocatòries que a l’efecte es realitzin.

k. El Partit es pronúncia per la democràcia paritària entre homes i
dones i, en conseqüència, adopta el sistema de representació en
virtut del qual cap sexe tingui menys del 40% ni més del 60% de
representació en qualsevol òrgan de direcció, control o execució

del Partit. Quedaran invalidades o no es ratificaran pels òrgans
corresponents, aquelles llistes que no compleixin l’establert en
aquest apartat. Qualsevol excepció a aquesta norma haurà de
ser autoritzada per l’òrgan competent, previ informe motivat.
l.

Participar en una organització sectorial, i desenvolupar una
militància 2.0 en els termes reglamentàriament establerts.

m. El dret al sufragi actiu i a la participació en tots els processos
orgànics i electorals interns que es plantegin, en els termes que
reglamentàriament s’estableixin per cada un d’ells.
n. Configurar la iniciativa política com un dret individual d'exercici
col lectiu, que s'exercirà davant la respectiva Comissió Executiva
o davant els màxims òrgans del Partit entre Congressos en
l'àmbit local (Assemblea Local), insular (Consell Polític o Comitè
Insular), autonòmic (Consell Polític), segons es determini
reglamentàriament. Les iniciatives que comptin amb el suport
d'un mínim del 20% de les signatures dels militants del seu àmbit
territorial seran de tractament obligatori.
o. Impugnar els acords adoptats pels òrgans del partit que estimin
contraris a la Llei o als presents estatuts, mitjançant els
procediments
que
es
regulin
estatutàriament
o
reglamentàriament i, en tot cas, esgotats aquests, davant els
Jutjats i els Tribunals competents.
p. A defensar els seus drets com a persona afiliada, auxiliar-se
davant la Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE, o davant
qualsevol altre òrgan del Partit que se li atribueixi la defensa dels
seus drets.
q. Els presidents de les meses de les assemblees de les
Agrupacions concediran el dret a veu als afiliats inscrits en altres
Agrupacions que assisteixen a la mateixa. En cap cas aquests
militants tindran dret a vot.
2.

Són deures de la militància:
a. Actuar amb sentit de la responsabilitat en el treball i en aquells
àmbits on desenvolupi la seva activitat.

b. Defensar els interessos generals de l’Organització, la declaració
de principis, resolucions i estatuts aprovats pels seus
congressos, així com els acords legítimament emanats dels seus
òrgans de direcció, no podent pertànyer a cap altra organització
política diferent, a excepció feta de la doble militància en el
Partit i en les JSIB i, per estrangers, en partits de la Internacional
Socialista fora d'Espanya.
c. Desenvolupar la solidaritat material i moral amb la resta de
militats de l’Organització, el respecte a les seves opinions i
posicions, a les persones, i a l’obligada col laboració sense
discriminació per raons de diferent forma de concepció política.
d. Complir els Estatuts, el Còdi Ètic, els Reglaments i demés
normativa interna així com l'acatament de les resolucions,
directrius i instruccions que, en l'exercici de les seves
competències, dictin els òrgans del Partit.
e. Realitzar treballs polítics, cívics, socials i sindicals concrets sota
el coneixement de la comissió executiva municipal o de districte i
en col laboració amb els companys i companyes que en la
mateixa tasca constitueixin equip.
f. Aportar els seus coneixements i col laboració a quants òrgans i
institucions del Partit se li demani.
g. Remetre, a través dels canals orgànics que s’estableixin, de
quanta informació es posseeixi, en relació a tasques
d’Organització.
h. Assistir activament als actes de la vida orgànica i política que
convoqui l’Organització.
i.

Acceptar aquelles comeses de representació política que
democràticament les siguin requerits o executivament designats,
segons els casos i llevat de circumstància o causa justificada.
j. Col laborar econòmicament a través de l’abonament d’una quota,
mitjançant la domiciliació bancària.
k. Ser interventor/a o apoderat/ada en els diferents processos
electorals.

l.

Participar directa i activament en els diversos processos
d’elecció de candidats i candidates mitjançant el procediment
d’eleccions primàries.

m. Tots els militants del PSIB-PSOE que traslladin el seu domicili de
residència habitual de l’àmbit territorial d’una Agrupació a una
altra, podran sol licitar-ne el trasllat que se li concedirà
automàticament si està en plena possessió de tots els seus drets;
conservant la seva antiguitat dins del Partit.

1. Els afiliats i les afiliades directes són membres del partit adscrits a
l'àmbit federal i a l'autonòmic, sense integrar-se en cap agrupació
municipal o de districte com a militants. Exerceixen els seus drets i
obligacions, d'acord amb la normativa del partit, directament en l'àmbit
al que estan adscrits.
2. Els afiliats i les afiliades directes tenen iguals drets que els militants del
PSOE establerts en l'article 6 d'aquests Estatuts. Per excepció no
podran participar en l'elecció de les Secretaries Generals i de les
Comissions Executives de districte, municipals, provincials i insulars, a
conseqüència de la seva no integració en aquestes estructures
territorials orgàniques. Sí podran participar directament en tots els
processos d'elecció a l'àmbit en el qual estiguin adscrits, federal i/o
autonòmic. Així mateix, també podran exercir el seu dret d'iniciativa
política al nivell orgànic territorial al que estiguin adscrits federal i/o
autonòmic.
3. Els afiliats i les afiliades directes tenen iguals deures, obligacions i
responsabilitats que els militants del PSOE establerts en l'article 6
d'aquests Estatuts.
4. Els afiliats i les afiliades directes que deguin més de sis mesos de
cotització perdran la seva condició de membres del partit. En aquest
cas podran passar a condició de simpatitzants prèvia notificació escrita
de la situació en què es troben fins que es produeixi el pagament de les
quotes degudes, menys en els casos en què es justifiquin que la falta a
de cotització és deguda a una situació de desocupació, o qualsevol altra
causa de força major, que li impedeixi fer front a la mateixa. Quan
expressament ho sol liciti la persona en qüestió podrà passar
incorporar-se al cens de simpatitzants.

1.

La quota mensual queda establerta pel Comitè Federal, a proposta de la
CEF. Així mateix la Comissió Executiva Federal podrà proposar quotes
extraordinàries per a la seva aprovació per el comitè federal.

2.

Les Agrupacions Municipals i de Districte, per acord de la seva
Assemblea i amb autorització de la Comissió Executiva Federal, podran
retornar una part de la quota dels militants, corresponents a aquestes,
a la militància jubilada i pensionista que per les seves especials
condicions econòmiques, així ho sol licitin de forma raonada, motivada i
justificada.

3.

Sense perjudici del que es disposa a l'apartat anterior, s’estableixen per
la CEF diferents quotes reduïdes pels i les militants que siguin
estudiants sense recursos econòmics, estiguin aturats o es trobin en
situacions de precarietat econòmica, regulant els supòsits de la seva
aplicació, i els supòsits que permetin arribar a l'exempció de la quota.

4. Els i les militants que deguin més de sis mesos de cotització perdran la
condició de militant cotitzant, prèvia notificació escrita de la situació en
què es trobi, adquirint el caràcter de simpatitzant fins que es produeixi
el pagament de les quotes degudes, exceptuant els casos en què es
demani per part de la persona interessada i es justifiqui que la falta de
cotització es deguda a una situació d’atur, o a qualsevol altra força
major que l’impedeixi fer front a la mateixa.

1. La Comissió Executiva corresponent proposarà al seu Consell Polític o
Asamblea per a la seva aprovació, la quota especial per als càrrecs de
representació del Partit o assimilat, així com la norma per fixar la seva
quantia i els mecanismes de revisió de la mateixa.
2. L'incompliment de l'obligació de pagament de la quota especial de
càrrec públic per un període superior a tres mesos, podrà donar lloc a
l'actuació disciplinària corresponent recollida en la normativa del
Partit.

1. Són considerats simpatitzants del Partit aquelles persones dispostes a
col laborar i participar en les activitats dels Partit sense assumir
obligacions i deures propis dels militants i dels afiliats directes, sinó les
pròpies que s’estableixen en aquest article, assumint un grau
d’implicació menor en l’organització del Partit.
2. Els i les simpatitzants tenen iguals drets que els recollits per als
militants en l'article 6 a), b), i) i l), i els drets reconeguts en les lletres n),
o) i p) exclusivament en aquelles qüestions que els afectin en la seva
condició de simpatitzants. A més es reconeix als mateixos el dret a triar
en els processos interns d'elecció de candidats i candidates a les
diferents institucions representatives que es duguin a terme pel
sistema de Primàries Obertes, complint els requisits i conforme al
procediment que es determini en el Reglament Federal de
desenvolupament.
3. Els i les simpatitzants tenen iguals deures, obligacions i responsabilitats
que els militants del PSOE establerts en l'article 6 d'aquests Estatuts a
excepció els establerts en les seves apartats i), k) i el que es disposa en
la lletra m), excepte en el que respecta a la seva participació en els
processos de Primàries Obertes com a electors.
4. Es perdrà la condició de simpatitzant pel desenvolupament de qualsevol
activitat contrària als acords, resolucions i activitats que adopti i
desenvolupi el Partit, així com per l'incompliment dels deures,
obligacions o responsabilitats establertes en aquests Estatuts.

L’afiliat o afiliada que: observi mala conducta cívica o ètica, falti al programa o
als acords o resolucions del Partit, expressi públicament les seves opinions en
termes irresponsables o amb deslleialtat al Partit o als seus afiliats i afiliades,
cometi actes d’indisciplina, injuriï o calumniï alguna persona afiliada, o de
qualsevol altra forma, violi les obligacions que a tots els afiliats o afiliades del
Partit imposen els presents Estatuts, serà sancionat, previ els tràmits
reglamentaris establerts al Títol XIIè del Règim disciplinari dels Estatuts
Federals sorgits del 39è Congrés Federal del PSOE i mitjançant decisió dels
òrgans competents, amb mesures que podran arribar fins a l’expulsió del
Partit, en l’aplicació de les normes internes vigents.

ARTICLE 12è.
COL LECTIUS

ADHESIÓ

I

CONVENIS

D’ASSOCIACIONS

I

1. El PSIB-PSOE podrà establir convenis de col laboració amb les
associacions
cíviques,
culturals,
professionals,
recreatives,
reivindicatives, cooperatives, centres d’estudi, organitzacions tècniques
i clubs d’opinió o similars que desenvolupin la tasca en el si de
moviments socials, del moviment ciutadà, del món de la cultura, de la
investigació teòrica, ideològica i de la universitat, i les reivindicacions
socials sempre que ni en els seus estatuts ni en els seus fins socials hi
hagi contradiccions amb els principis ideològics i les resolucions dels
congressos del PSIB-PSOE.
2. La col laboració es formalitzarà mitjançant un conveni subscrit amb la
comissió executiva que correspongui, en raó a l’àmbit en què operin, i
en el qual s’hi especifiquin els deures i els drets de les organitzacions
col laboradores, entre els quals hi podrà haver els de participar en el
Congrés del Partit, en els diferents nivells, en el Consell Polític del PSIBPSOE, en els Consells Polítics de les Federacions Insulars, en
l’Assemblea de l'Agrupació insular de Formentera, i en el Consell Polític
de l’Agrupació Municipal de Palma.
3. En la primera reunió que convoqui el Consell Polític o l’Assemblea,
després de l’acord de la Comissió Executiva (del PSIB-PSOE, de les
Federacions o de l'Agrupació insular o de l’Agrupació Municipal de
Palma, segons correspongui), aquest s’haurà de pronunciar sobre el
conveni de col laboració que haurà de ser aprovat per majoria per a la
seva validesa.

1.

L’organització del Partit sorgeix de les Federacions Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa, i de l’Agrupació Insular de Formentera,
principals referents polítics i orgànics dels socialistes de cada una de
les illes. Les Federacions i l’Agrupació Insular coordinaran les
organitzacions territorials i sectorials o temàtiques del Partit en el seu
àmbit; són responsables de definir i d’impulsar a la respectiva illa, la
política global del Partit, les diverses polítiques sectorials, i la política de
relació i presència pública, la formació i informació dels afiliats i el
creixement del Partit.

2.

Les Federacions i l'Agrupació Insular gaudiran de plena autonomia en el
desenvolupament de les seves competències, en relació als assumptes
polítics, institucionals, sectorials i orgànics del seu àmbit.
Específicament tindran competència exclusiva sobre la definició,
execució i seguiment de la política del seu respectiu Consell Insular,
sobre les línies bàsiques de la política municipal dels ajuntaments de la
corresponent illa, així com de la política sectorial en l’àmbit insular.

3.

Les Federacions i l'Agrupació Insular tindran autonomia plena a l’hora
de definir, executar i fer el seguiment de les polítiques desenvolupades
pels socialistes, especialment pels assumptes en què les competències
siguin pròpies o delegades en el seu respectiu Consell Insular o
ajuntaments.

4. Les Federacions i l'Agrupació Insular podran executar els propis acords
i les alternatives socioeconòmiques aprovades pels seus òrgans.

La distribució de competències del Partit Socialista de les Illes Balears
s’inspira en els següents principis:
1.

Els òrgans del PSIB-PSOE dissenyen el projecte polític del Partit i en
coordinen el seu desenvolupament per part de les Federacions i de
l'Agrupació Insular.

2.

El òrgans de les Federacions i de l'Agrupació Insular assumiran la funció
de principal referent polític i orgànic del socialisme de cada illa,
desenvolupant la gestió i execució de polítiques directes sobre
l’organització del Partit, el territori i els sectors socials de la respectiva
illa. Així mateix, dissenyaran, executaran i faran el seguiment de les
polítiques, les competències de les quals siguin de les Federacions i de
l'Agrupació Insular.

3.

La relació entre els òrgans del PSIB-PSOE i els de les Federacions i de
l’Agrupació Insular estaran basades en la col laboració i en l’impuls d’un
mateix projecte polític i de país, i en el respecte de les competències en
cada nivell territorial.

4. Els òrgans del PSIB-PSOE assumeixen les funcions i competències
reflectides en aquests estatuts.

Els òrgans de les Federacions i de l’Agrupació Insular assumeixen les següents
funcions i competències:
1.

Aplicar el projecte socialista del Partit en l’àmbit de la pròpia illa, així
com desenvolupar-lo.

2.

Dissenyar les polítiques definides en l’aplicació de les seves
competències, executar-les i fer-ne el seguiment i avaluació.

3.

Exercir la capacitat normativa, pel que fa al funcionament del 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-PSOE, quant al funcionament de les Agrupacions i de
l’Agrupació Socialista de Palma (en el cas de Mallorca).

4. Elegir, controlar i cobrir les vacants dels seus òrgans de direcció: el
Consell Polític i la Comissió Executiva, d’acord amb els Estatuts del
Partit.
5. Elegir els delegats i les delegades que representen la Federació i
l'Agrupació Insular en el congrés federal del PSOE, definint les
propostes i esmenes a la ponència-marc, així com valorar la gestió dels
òrgans federals.
6. Elegir, controlar i cobrir les vacants en representació de la Federació i
Agrupació Insular en el Consell Polític del PSIB-PSOE, d’acord amb els
Estatuts del Partit.
7.

Aprovar el programa electoral pel Consell Insular i fer el seguiment de
la tasca del grup de consellers socialistes i del govern insular. Definir la
política socialista institucional del Consell Insular i donar suport al
desenvolupament de l’acció política del govern insular socialista i del
grup de consellers i conselleres socialistes, i col laborar en l’explicació a
l’opinió pública de la seva gestió.

8. Aprovar la candidatura socialista de la seva circumscripció insular per
al Parlament de les Illes Balears i per al Consell Insular respectiu. Ser
informat per la Presidència socialista de la Institució de la composició
del govern insular, prèviament a la seva designació; o acordar formar
part del govern insular, en el cas de no tenir la Presidència, en el marc
de l’aliança política prèviament acordada pels òrgans competents.
9. Fer el seguiment de la gestió del grup de consellers socialistes, aprovar
el seu reglament de funcionament, el programa de treball anual, el
pressupost i la seva liquidació, així com els càrrecs del mateix grup, que
ratificarà posteriorment el grup de consellers i conselleres.
10. Ratificar els programes electorals socialistes i les candidatures
socialistes per als ajuntaments de les respectives illes. Definir les línies
bàsiques de la política municipal seguida pels grups municipals
socialistes dels ajuntaments de la respectiva illa i coordinar-la, així com
desenvolupar la política institucional de la Federació o Agrupació
Insular. En l’exercici d’aquestes competències, les Federacions i
l’Agrupació insular respectaran els acords i directrius generals adoptats
pels òrgans del PSIB i del PSOE.
11. Dissenyar els mètodes que assegurin la coordinació de les polítiques pel
que fa al projecte polític del Partit i, en el seu àmbit, analitzar i definir

les prioritats polítiques. Fer el seguiment de l’actuació dels i les
representants del Partit en les institucions del seu àmbit, interpretant i
valorant si la seva actuació s’ajusta al compliment dels objectius fixats.
12. Elegir els candidats o les candidates socialistes per al Senat de la
respectiva circumscripció insular. Donar compte al Consell Polític del
PSIB-PSOE i als òrgans federals competents, de les propostes de
candidats socialistes per al Congrés dels Diputats per a les Illes Balears,
de la respectiva Federació o Agrupació insular.
13. Establir relacions amb altres grups polítics, cívics, culturals, econòmics i
sindicals de l’àmbit insular.
14. Fer el seguiment del Cens d’afiliats de la Federació o Agrupació Insular
d’acord amb el Departament Federal d’Afiliació i Cens.
15. Administrar els béns de la Federació o Agrupació Insular.
16. Constituir noves agrupacions, definir el seu àmbit territorial, assegurar
el funcionament orgànic i prendre mesures necessàries en el cas de no
complir els mínims establerts, d’acord amb els Estatuts i reglaments del
Partit.
17. Coordinar-se amb les Joventuts Socialistes de la seva illa i donar-li
suport en el desenvolupament de la política socialista per a la joventut.
18. Organitzar i mantenir la vida interna de les Federacions o de
l'Agrupació insular.
19. Organitzar i promoure la formació dels militants.
20. Mantenir informats els afiliats i votants de l’àmbit insular de la
Federació o Agrupació, de les activitats i alternatives polítiques del
Partit, en la seva demarcació.
21. Organitzar i dirigir les campanyes electorals del seu àmbit, d’acord amb
la planificació autonòmica o federal d’aquestes.
22. Realitzar totes les activitats que siguin necessàries per complir amb les
finalitats, programes i objectius del Partit en l’àmbit insular.

1. Són òrgans de les Federacions Insulars: el Congrés insular, que es
reunirà amb caràcter ordinari en els dos mesos posteriors a la
realització del Congrés ordinari del PSIB-PSOE, el Consell Polític insular
i la Comissió Executiva insular.
2. Els òrgans de l’Agrupació Insular de Formentera seran l’Assemblea i la
Comissió Executiva.
3. El funcionament dels òrgans de les Federacions Insulars serà similar als
homònims del PSIB-PSOE, definits en aquests Estatuts, amb les
peculiaritats que acordi el Congrés insular.
4. El funcionament de l'Agrupació Insular de Formentera serà el definit
per a la generalitat de les Agrupacions del Partit.

El Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) compta amb sis organitzacions
sectorials que són: organització sectorial d’educació, organització sectorial de
medi ambient, organització sectorial de participació ciutadana i diversitat,
organització sectorial de salut, organització sectorial de societat de la
informació i organització sectorial d’emprenedors, economia social i
treballadors autònoms i l’organització sectorial d’innovació turística.

1.

Les organitzacions sectorials són estructures de participació directa
dels afiliats i afiliades del Partit Socialista Obrer Espanyol en tasques
d’informació, debat i propostes relacionades amb les matèries pròpies
del seu àmbit d’actuació.

2.

Les organitzacions sectorials podran elevar anàlisis i propostes als
òrgans de direcció del Partit del seu àmbit, contribuint amb les seves
aportacions a l’elaboració de programes polítics i electorals del Partit.

1.

Les organitzacions sectorials es crearan en els àmbits de autonòmic i
insular.

2.

Els àmbits d’actuació en els quals exercirà la participació directa dels
afiliats i afiliades seran els insulars. L’àmbit de nacionalitat tindrà
fonamentalment un caràcter de coordinació, assessorament i suport als
nivells inferiors.

1. L’estructura de les organitzacions sectorials en els diferents àmbits
territorials estarà integrada per: el plenari, el comitè coordinador i el
coordinador o la coordinadora.
2. L’òrgan sobirà de les organitzacions sectorials serà el plenari que, a
nivell insular, estarà compost per tots els afiliats i afiliades que s’hi
hagin inscrit. Els membres dels plenaris autonòmics s’elegiran en els
plenaris insulars, d’acord amb els principis de proporcionalitat i
representació territorial.
3. Els membres del plenari de cada Organització Sectorial del PSIB
elegiran els seus representants als Plenaris de la respectiva
Organització Sectorial federal, d’acord amb els principis de
proporcionalitat i representació territorial.
4. Cada plenari sectorial elegirà, d’acord amb el procediment assenyalat,
el seu comitè coordinador i el seu coordinador o la seva coordinadora
que serà el o la portaveu davant els òrgans executius i deliberants del
Partit.

Les organitzacions sectorials realitzaran conferències periòdiques en les quals
es debatran textos, comunicacions i proposicions que, en el seu cas, s’elevaran
a les instàncies executives o deliberants de la seva demarcació. Així mateix
tindran reconeguda la seva pertinença amb veu i vot als consells polítics i als
congressos, d’acord amb aquests Estatuts i amb l’establert en el reglament o
normes de funcionament d’aquests òrgans.

1.

Les organitzacions sectorials constituïdes tindran dret de representació
en els òrgans de decisió i control del Partit (Congressos i Consells
polítics) amb veu i vot, sense que les delegacions sectorials puguin
participar en l'elecció i control dels òrgans executius, de control i de
representació del Partit.

2.

La representació de les Organitzacions Sectorials en els Congressos del
PSIB i de les Federacions Insulars, serà proporcional al nombre d’afiliats
i afiliades inscrites a l’Organització Sectorial del corresponent àmbit.

Les organitzacions sectorials, en totes les qüestions referents a la situació
d’adscripció dels seus membres i als processos orgànics, dependran de les
secretaries d’organització, mantenint
una relació funcional amb les
secretaries a qui competeixin els temes sectorials o temàtics.

1.

Les Agrupacions seran responsables del compliment de les obligacions
dels militants, així com de garantir la seva participació en les tasques
del Partit. De manera singular es responsabilitzaran de l’extensió,
suport i eficiència de la xarxa de coordinadors de seccions electorals,
en totes les seccions electorals del seu municipi o districte.

2.

Els òrgans de l’Agrupació són l’Assemblea i la Comissió Executiva
Municipal o de Districte, segons correspongui.

3.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Agrupació. Està composta per i les
militants/es inscrits en el Cens de l’Agrupació.

4. La Comissió Executiva és l’òrgan executiu de l’Agrupació Municipal o de
Districte. És elegida per l’Assemblea i informa a aquesta en les reunions

ordinàries que es convocaran cada sis mesos, essent votada la seva
gestió, pla de treball i pressupostos anualment.

L’estructura municipal del PSIB-PSOE queda
forma:

determinada de la següent

1. L’Agrupació Municipal de Palma.
a. D’acord amb els Estatuts i resolucions federals, el PSIB-PSOE
reconeix la singularitat de la Ciutat de Palma on existirà una
agrupació municipal que tindrà competències polítiques i
orgàniques
sobre tot el terme municipal de Palma, la
coordinació amb el grup municipal socialista de Palma, la
coordinació de la campanya electoral en aquest àmbit,
l’elaboració del programa electoral i de la proposta de la
candidatura municipal de Palma, així com la interlocució del
Partit amb les federacions, associacions i col lectius d’un àmbit
general de tot el municipi. L’Agrupació Municipal de Palma
s’integra en la Federació Socialista de Mallorca.
b. L’Agrupació Municipal de Palma tindrà com a òrgans el Congrés
municipal, el Consell Polític municipal i la Comissió Executiva
municipal, elegida pel Congrés.
c. La Comissió Executiva de l’Agrupació Socialista de Palma serà
elegida d’acord amb l’article 37.4 dels presents Estatuts al seu
Congrés municipal.
d. El Batle o Batlessa socialista de Palma o, en el seu defecte, el o la
Portaveu del Grup Municipal socialista de Palma, les Secretaries
Generals de les Agrupacions de Districte de Palma o membre de
les seves Comissions Executives en qui deleguin, el President o la
Presidenta de la Mesa Permanent del Consell Polític de Palma, i
el/la membre de la Comissió Executiva de la Federació Socialista
de Mallorca que aquesta acordi, participaran amb veu, però
sense vot, a les reunions de la Comissió Executiva de Palma, per
la qual cosa seran convocats a totes les seves reunions.
e. L’Agrupació Municipal de Palma estarà formada per les
Agrupacions de Districte que es trobin constituïdes a Ciutat. La

seva constitució vendrà acordada per la Comissió Executiva del
PSIB, a iniciativa de la Comissió Executiva de la Federació
Socialista de Mallorca i amb l’informe favorable de la Comissió
Executiva Federal. L'àmbit territorial d'actuació de les
Agrupacions de Districte coincidirà amb almenys un districte,
amb barris de nova creació o amb altres àmbits territorials del
municipi amb característiques homogènies.
f. Les Agrupacions de Districte exerceixen les competències de
presència directa sobre el seu àmbit territorial i es relacionen
amb els moviments socials del mateix, a més de ser responsables
d’aplicar els procediments d’afiliació i les normes de tutela dels
drets i deures dels afiliats, així com de garantir la seva
participació en les tasques del Partit . De manera singular es
responsabilitzaran de l’extensió, suport i eficiència de la xarxa de
coordinadors de seccions electorals, en totes les seccions
electorals del seu districte.
g. Son òrgans de les Agrupacions de Districte; l’Assemblea i la
Comissió Executiva.
h. En tot cas, l’Agrupació Socialista de Palma tindrà la competència
en matèria d’estratègia i funcionament electoral, així com la de
coordinació amb els responsables insulars i autonòmics de la
campanya electoral. A més, a efectes de tenir la possibilitat de
centralitzar els mecanismes d’informació i comunicació,
especialment en allò referit a mitjans digitals i xarxes socials,
l’Agrupació Socialista de Palma podrà tenir accés a la informació
del cens en les mateixes condicions que actualment tenen les
agrupacions de districte, tal i com es va acordar al 13è Congrés
de la FSM.
i.

Per tal de dur a terme la tasca de revisió del model organitzatiu
de Palma, el 13è Congrés de la FSM va aprovar la creació d’un
grup de treball composat per representants de cada una de les
quatre agrupacions de districte actuals, de la Comissió Executiva
de l’Agrupació Socialista de Palma, de les Joventuts Socialistes
de Palma i de la Comissió Executiva dels Socialistes de Mallorca.
L’únic objectiu d’aquest grup de treball serà elevar unes
conclusions sobre el model organitzatiu de Palma al Consell
Polític de la Federació Socialista de Mallorca. Les esmentades
conclusions hauran de ser consensuades entre totes les parts, i
hauran de ser presentades en un termini màxim de 5 mesos des
de la darrera assemblea d’agrupació de districte per a la
renovació de càrrecs orgànics. A partir d’aquell moment, la
Federació Socialista de Mallorca, a la vista de les conclusions

presentades pel grup de treball i fent ús de les seves
competències, decidirà sobre l’estructura orgànica del partit a
Palma.
2. Tots els municipis de les Illes Balears, a excepció de Palma,
s’estructuraran en una única Agrupació Municipal, llevat que existeixin
pedanies o localitats dependents on, en aquests casos, podran comptar
amb seccions locals.
3. Prèvia proposta de la Comissió Executiva del PSIB i a iniciativa de la
Comissió Executiva de la respectiva Federació insular, la Comissió
Executiva Federal podrà autoritzar una estructura organitzativa
específica a l'àmbit municipal o de districte, per atendre a les
necessitats de pedanies, parròquies, barris rurals, entitats locals
menors, barris de nova creació o altres àmbits territorials del municipi
amb característiques homogènies.

Les Agrupacions Municipals i de Districte es constituiran en Federacions
Insulars segons regulen aquests Estatuts.

1.

Tots els àmbits territorials del PSIB-PSOE regularan el seu
funcionament d’acord a l’estipulat en els presents Estatuts i en els
reglaments del PSOE.

2.

El PSIB-PSOE utilitzarà un manual d’identitat i d’imatge corporativa
aprovada pel Consell Polític del PSIB-PSOE. Totes les organitzacions del
Partit hauran de respectar-la. El mateix criteri s’aplicarà a la
documentació escrita o electrònica, per reforçar la imatge corporativa.

3.

En cap cas els acords, normes i reglaments de les Organitzacions
Territorials o Sectorials, podran incloure clàusules que suposin directa
o indirectament una modificació, ampliació o restricció dels drets o
obligacions que els presents Estatuts estableixin amb caràcter general

per a tot el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), i es
considerarà nul de ple dret qualsevol reglament, norma o acord que
contradigui el que disposen aquests Estatuts i els del PSOE.

1.

Amb caràcter general els i les membres dels òrgans executius podran
assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans executius
de nivell inferior. El mateix criteri es mantindrà respecte dels òrgans de
direcció i control.

2.

Les Agrupacions informaran, amb suficient antelació, de la
convocatòria i dels ordres del dia de les seves Comissions Executives,
Assemblees, Consells Polítics i Congressos, a la Comissió Executiva de
la respectiva Federació Insular.

3.

Les Federacions i l’Agrupació insular informaran de les reunions dels
seus òrgans a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.

1. Els i les membres dels òrgans de direcció, execució i de control del
Partit, a tots els nivells, que no assisteixin a tres o més reunions de
l'òrgan al qual pertanyen sense causa que ho justifiqui, i prèvia
advertència per escrit de tal situació als interessats, causaran baixa
automàtica a l'esmentat òrgan en considerar-se abandonament del
càrrec, cobrint-se la vacant per l'òrgan que correspongui i a la següent
reunió que es realitzi.
2. Les vacants produïdes per dimissió o revocació no es tindran en compte
a efectes del quòrum necessari per prendre decisions en els òrgans als
que pertanyen.

1. Els òrgans executius, a l’acabament del mandat o quan per moció de
censura o dimissió ho finalitzin, seguiran en funcions fins a la presa de
possessió dels nous òrgans executius, convocant, si es necessari, el

congrés, plenari o assemblea extraordinària als efectes d’elegir el nou
òrgan executiu.
2. El traspàs de poders s’haurà d’efectuar en el termini màxim de quinze
dies des del moment en què els nous òrgans executius hagin estat
elegits; traspàs que es materialitzarà en un acte amb presència de la
Comissió Executiva que surt i la que entra. De la referida reunió
s’aixecarà acta en la qual constarà la situació de la corresponent
organització, en les seves diferents àrees de gestió i, específicament, la
situació econòmica, així com de l’arxiu documental i la situació del cens
d’afiliats i afiliades.

ARTICLE 31è. INCOMPLIMENT DE MÍNIMS EN EL FUNCIONAMENT
ORGÀNIC
1. Les organitzacions i òrgans que no compleixin els mínims de
funcionament establerts en els presents Estatuts, i prèvia advertència
per escrit d’aquesta circumstància per la seva Comissió Executiva
Insular, perdran les potestats d’organització dels seus àmbits
d’actuació, quedant aquestes funcions i competències, assumides per la
Comissió Executiva Insular previ acord per la majoria absoluta dels
membres del Consell Polític corresponent, que podrà preveure el
cessament dels òrgans de direcció o la dissolució de l’Organització
afectada, d’acord amb la normativa federal relativa als procediments
orgànics.
2. La Comissió Executiva Insular que assumeixi les funcions i
competències d’acord amb l’anterior apartat promourà, com més aviat
millor, la normalització de la situació dins l’Organització o òrgan afectat
a través d’una Comissió Gestora.

1. Són òrgans del PSIB-PSOE; el Congrés, el Consell Polític, la Comissió
Executiva, i la Comissió d’Ètica.

1. El Congrés del Partit n’és l’òrgan sobirà. El Congrés està constituït per
les delegacions elegides per les Assemblees o Plenaris de les
Agrupacions, de les Organitzacions Sectorials -d'acord amb l'establert a
l'article 22.1 d'aquests Estatuts- i de les JSIB. El nombre de delegats de
cada Agrupació i Organització Sectorial serà proporcional al nombre de
militants al corrent de pagament de les quotes del darrer cens oficial
del Partit, en el moment de convocar el Congrés, segons barem aprovat
pel Consell Polític del Partit. La delegació de JSIB serà elegida en el
respectiu congrés de l’organització. El nombre de delegats al Congrés
no serà inferior a cent. Les agrupacions elegiran les seves delegacions
a través de vot individual i secret de llistes tancades, bloquejades,
completes i cremallera.
2. Tindran l’obligació d’assistir al Congrés, amb veu però sense vot, els
membres de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, els del Consell Polític
del PSIB-PSOE, els de la Comissió d’Ètica i els representants del PSIBPSOE en el Comitè Federal del Partit.
3. L’assemblea de l’Agrupació o Plenari de l’Organització Sectorial que
hagi elegit la delegació pel Congrés o el Ple de la delegació de cada
Agrupació, podrà decidir, per majoria, la constitució d’una sola
delegació amb altres agrupacions que d’igual forma ho hagin decidit,
conformant delegacions de diverses Agrupacions o Organitzacions
Sectorials de tota una Illa. En aquests casos, el o lla portaveu d’aquesta
delegació unificada tindrà dret a les intervencions davant el ple del
Congrés, amb la acumulació de temps previst reglamentàriament per a
cada una de les delegacions originàries que la composen.
4. Els membres de la Comissió Executiva, els de la Comissió d’Ètica, els
representants del PSIB-PSOE en el Comitè Federal del PSOE i el
President o la Presidenta de la Mesa del Consell Polític, seran
inelegibles per ser delegats del Congrés. Aquest criteri d’inel ligibilitat
es seguirà per als Congressos de les Federacions Insulars i de
l'Agrupació Municipal de Palma, en relació amb els membres de les
seves respectives Comissions Executives i de la presidència de les
Meses dels seus Consells Polítics.
5. Podrà assistir-hi, amb veu i sense vot, una delegació de les associacions
o col lectius que estiguin adherides al Partit, amb un mínim de delegats
que serà determinat pel Consell Polític, en funció del nombre de
persones que integren aquests col lectius.

1. El Congrés del Partit es reuneix amb caràcter ordinari entre el tercer i
el quart any des de la celebració del Congrés ordinari anterior i és
convocat pel Consell Polític del Partit.
2. El Congrés del Partit tindrà caràcter extraordinari quan així ho sol liciti
el Consell Polític del Partit, la Comissió Executiva o ho sol licitin per
escrit, almenys, la meitat més un dels militants del Partit.

1.

El Congrés ordinari del Partit serà convocat pel Consell Polític del
Partit, que determinarà les dates i el lloc de la reunió, almenys amb
seixanta dies d’antelació. Es remetrà simultàniament a totes les
Organitzacions del Partit, Joventuts Socialistes de les Illes Balears i
associacions i col lectius adherits al Partit, una proposta d’Ordre del Dia
provisional i una ponència-marc elaborada i aprovada pel Consell Polític
del Partit, juntament amb la memòria de gestió del propi Consell Polític,
de la Comissió Executiva, de la Comissió d’Ètica i dels representants del
PSIB-PSOE en el Comitè Federal.

2.

Les Agrupacions, les Organitzacions Sectorials, les Joventuts
Socialistes de les Illes Balears i les associacions i col lectius adherits,
disposaran de trenta dies per formular suggeriments a l’Ordre del Dia,
per presentar proposicions, esmenes parcials o ponències alternatives
sobre matèries de qualsevol naturalesa, tant si figuren incloses en la
ponència-marc com si no, sempre que obtinguin un mínim d’un vint per
cent del suport en la respectiva assemblea de l’Agrupació, Organització
Sectorial, associació o col lectiu adherit, o a l’òrgan competent de les
Joventuts Socialistes de les Illes Balears.

3.

Quinze dies abans de la data fixada per a la realització del Congrés, la
Comissió Executiva remetrà a totes les Agrupacions, Organitzacions
Sectorials, Joventuts Socialistes de les Illes Balears, associacions o
col lectius adherits i delegats/des elegits per al Congrés, la Primera
Memòria d’Esmenes amb totes les esmenes i proposicions rebudes, que
hagin estat aprovades per les respectives organitzacions d’acord amb
aquests Estatuts.

4. Les esmenes d’adaptació a les resolucions del Congressos d’àmbit
superior, que siguin presentades per escrit pels delegats elegits al
Congrés, i siguin rebudes amb una antelació mínima d’una setmana,
conformaran la Segona Memòria d’Esmenes amb totes les ponències,
esmenes i proposicions rebudes que es remetran a tots els
delegats/des amb 48 hores d’antelació a l’inici del Congrés.

1.

En totes les votacions del Congrés votaran individualment cada un dels
delegats i de les delegades del mateix, amb l'excepció establerta a
l'article 22.1 d'aquests Estatuts. L’elecció dels càrrecs del Congrés o
dels òrgans de direcció, de control o execució es realitzaran mitjançant
votació secreta, habilitant per a tal efecte cabines per a la recollida de
paperetes de votació. Les votacions als diferents informes de gestió es
realitzaran mitjançant vot individual i públic de cada membre de les
diferents delegacions.

2.

Qualsevol delegat o delegada té veu i vot en el debat de la ponènciamarc i de les esmenes en el si de les comissions. Qualsevol esmena que
no hagi estat recollida en el dictamen de la comissió, però que compti
almenys amb el vot favorable del 20 per cent dels membres de dita
comissió, o del 30 per cent del membres presents, es podrà defensar en
les sessions plenàries, si així es fa constar expressament.

3.

Les delegacions de les JSIB, de cada Agrupació, Organització Sectorial
o associació o col lectiu adherit al Partit, es distribuiran
proporcionalment en cada comissió que ha de debatre les ponències del
Congrés.

4. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE serà elegida pel següent sistema:
a. Elecció de la Secretaria General: es realitzarà a través del
sistema de primàries, mitjançant vot individual, directe i secret
dels i les militants i afiliats directes si escau del corresponent
àmbit territorial i que tinguin plens drets polítics, conforme al
regulat en les normes reglamentàries de desenvolupament.
i) Els processos de primàries dels diferents àmbits
territorials es regiran per l’article 5.1.b.i dels Estatuts
Federals aprovats al 39è Congrés Federal del PSOE que les
desenvolupa i afavoreix la presentació de candidatures i

vetlla per la igualtat de mitjans i recursos, la imparcialitat
de l'organització, la llibertat i la transparència durant el
procés.
ii) Per a una major imparcialitat en els processos de
primàries, els candidats i les candidates i els representants
designats per la candidatura que ocupin llocs orgànics en
Comissions Executives, durant els processos de primàries,
quedaran suspesos del seu càrrec, quedant delegades
automàticament les seves funcions en la persona o òrgan
que les normes prevegin que ho substitueix en les seves
funcions temporalment.
b. Elecció de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE a proposta de la
Secretaria General prèviament elegit en eleccions primàries,
proposta que respectarà els criteris de paritat i haurà de definir
l’estructura de la mateixa d’acord a les pròpies resolucions del
Congrés. La Comissió Executiva serà elegida pel vot individual,
directe i secret de tots els delegats i delegades d’acord amb
l’article 37.1 d’aquests Estatuts, mitjançant sistema majoritari.
5. El funcionament del Congrés s’atendrà a l’estipulat en el Reglament de
Congressos del Partit.

1. El Congrés té les següents facultats:
a. Aprovar i fixar la línia política i programa del PSIB-PSOE, fixant
l’alternativa socialista per a les Illes Balears.
b. Aprovar i rebutjar, si és el cas, la gestió de la Comissió Executiva
i la del Consell Polític del PSIB-PSOE, la de la Comissió d’Ètica,
així com la dels representants del PSIB-PSOE en el Comitè
Federal del PSOE.
c. Elegir els membres de la Comissió Executiva, de la Comissió
d’Ètica, així com els representants del PSIB-PSOE en el Comitè
Federal del PSOE i vint membres del Consell Polític del PSIBPSOE.
d. Aprovar i modificar els Estatuts del PSIB-PSOE.

2. Les resolucions del Congressos i els Estatuts del Partit s’editaran per la
Comissió Executiva del PSIB-PSOE, que es responsabilitzarà de
remetre’ls a totes les organitzacions territorials i sectorials,
associacions i col lectius adherits i a les Joventuts Socialistes de les
Illes Balears, en un termini no superior als trenta dies des de la
realització del Congrés.

1.

Quan les circumstàncies especials aconsellin la convocatòria d’un
Congrés extraordinari, o quan procedeixi per tractar algun tema
específic, no serà necessari atendre els termes establerts en l’article
35.1 d’aquests Estatuts, encara que, en tot cas, s’haurà de convocar
amb una antelació mínima de trenta dies.

2.

L’òrgan convocant del Congrés extraordinari, conforme al que preveu
l’article 35.2. d’aquests Estatuts, determinarà la data i el lloc de la
reunió, així com els punts de l’ordre del dia. Només es podran prendre
resolucions sobre les matèries que estiguin incloses en l’ordre del dia
de la convocatòria del Congrés.

3.

Les Agrupacions, les Organitzacions Sectorials, les Joventuts
Socialistes de les Illes Balears i les associacions i col lectius adherits,
disposaran de deu dies per formular suggeriments I presentar
proposicions sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la
convocatòria, sempre que obtinguin un mínim d’un vint per cent del
suport en la respectiva assemblea de l’Agrupació, Organització
Sectorial, associació o col lectiu adherit, o a l’òrgan competent de les
Joventuts Socialistes de les Illes Balears.

ARTICLE 39è. COMPOSICIÓ DEL CONSELL POLÍTIC.
El Consell Polític del PSIB-PSOE és el màxim òrgan de direcció política
del Partit entre Congrés i Congrés ordinari.
1. El Consell Polític està constituït per:
a.

Els/Les membres de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.

b.

Els/les militants del PSIB-PSOE en els òrgans federals del PSOE.

c.

El/la President/a Socialista de les Illes Balears o membre del
govern designat per aquest/a.

d.

El/la Portaveu o el/la diputat/da del Grup Parlamentari Socialista
en el Parlament de les Illes Balears triat per aquest.

e.

El/la diputat/da socialista al Congrés dels Diputats cap de llista.

f.

El/la senador/a autonòmic a les Corts Generals

g.

Seixanta consellers/es dels quals:

h.

i.

vint seran triats pel Congrés del PSIB, mitjançant vot
individual i secret, prèvia presentació de les candidatures
en llistes tancades, completes i bloquejades.

ii.

Els/Les
quaranta
consellers/es
restants
seran
representants de les Federacions, de l’Agrupació Insular i
de les JSIB, elegits/des pels respectius Congressos i
òrgans de direcció competents, en proporció directa al
nombre militants al corrent de pagament de cada una
d’elles, fins completar els/les quaranta consellers/es que
han de representar les Federacions, l’Agrupació Insular i
les JSIB.
1.

L'elecció inicial es farà conforme al cens de
militants del PSIB-PSOE i al de les JSIB al corrent
de pagament, tancat a l'hora de convocar el
Congrés ordinari del Partit.

2.

Les modificacions a l'alça i a la baixa, de la
representació que correspon a cada Federació, a
l’Agrupació Insular, i a les JSIB en el Consell Polític,
per augment o descens del nombre de militants al
corrent de cotització, es farà de forma automàtica
cobrint les baixes que es vagin produint en el
Consell Polític.

Un/a representant de cada Organització Sectorial, associacions o
col·lectiu adherits al PSIB-PSOE. Aquests/es representants no
poden participar en l’elecció i control dels òrgans executius, de
control i de representació del Partit, ni de la Mesa Permanent del
Consell Polític.
i.

Les organitzacions representades en el Consell Polític del
Partit cobriran les seves vacants per una nova elecció de
l’òrgan competent de cada Organització. En cap cas, es
mantindran vacants durant un termini superior als sis
mesos.

2. Formen part també de aquest Consell Polític, amb veu però sense vot:

a.

Els/les ex Secretaris/àries Generals del PSIB-PSOE, que siguin
militants de PSIB-PSOE.

b.

Les i els militants del PSIB–PSOE que exerceixin responsabilitats
institucionals com a càrrecs públics en les Institucions de la Unió
Europea, de l’Estat Espanyol, o de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

3. La Mesa Permanent podrà convocar a totes les sessions, a militants
que, no essent membres del Consell Polític, facilitin els treballs
d’aquest.
4. Podran assistir al Consell Polític del PSIB-PSOE, amb veu però sense
vot, els i les militants del PSIB-PSOE que exerceixin responsabilitats
institucionals com a càrrecs públics en les Institucions de la Unió
Europea, de l’Estat espanyol, o de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

1.

El Consell Polític del PSIB-PSOE es reunirà cada sis mesos en sessió
ordinària i, en sessió extraordinària, cada vegada que sigui precís, a
instància de la Mesa Permanent del propi Consell Polític, de la Comissió
Executiva o de, almenys, un terç dels components del Consell Polític del
Partit.

2.

En el primer Consell Polític ordinari de cada any, la Comissió Executiva
rendirà comptes a la gestió realitzada al llarg de l’any anterior,
presentarà balanç del darrer exercici econòmic i, en el seu cas,
l’informe d’auditoria, així com el programa de treball i la proposta de
pressupost del Partit per a l’any en curs.

3.

Les sessions ordinàries seran convocades amb un mínim de dues
setmanes d’antelació. S’adjuntarà a la convocatòria l’ordre del dia
proposat, la gestió de la Comissió Executiva del Partit, la gestió del
Grup Parlamentari Socialista i els documents que s’hagin d’emprar a la
sessió.

4. Les sessions extraordinàries seran convocades amb la urgència que
requereixi el cas, mantenint un mínim d’una setmana d’antelació.
Solament adoptarà acords sobre assumptes inclosos en el ordre del dia
de la convocatòria del Consell.

5. Els acords sempre seran vàlids quan la convocatòria hagi estat
comunicada a tots els membres del Consell Polític en la forma i termini
establert, i es doni un quòrum mínim d’assistència de la meitat més un
del seus components en la primera convocatòria o, en el seu defecte, en
segona convocatòria, mitja hora més tard, es doni un mínim de
consellers i conselleres presents d’un terç dels que formen el Consell.
6. La reunió constitutiva del Consell Polític serà convocada per la
Comissió Executiva del PSIB-PSOE en els sis mesos posteriors al
Congrés ordinari, una vegada hagin estat elegits tots els membres que
integren el Consell Polític a través dels diferents processos.
7.

El funcionament del Consell Polític del Partit s’ajustarà al que especifica
el reglament aprovat pel propi Consell.

1. El Consell Polític del Partit elegirà, en la sessió constitutiva, una Mesa
Permanent de tres membres que ocuparan la Presidència, la
Vicepresidència o la Secretaria.
2. La Mesa Permanent s’encarregarà de la convocatòria de les reunions
del Consell Polític del Partit, d’elaborar i proposar l’ordre del dia i
tramitar la documentació que correspongui, una vegada escoltada la
Comissió Executiva del Partit i en funció de les propostes del consellers,
i moderarà els debats del Consell.

1. El Consell Polític del Partit funcionarà en plenari i, en segons quins
casos, en comissions que podran tenir caràcter permanent o temporal,
d’acord amb l’establert en el Reglament del propi Consell Polític.
2. Les comissions del Consell Polític no tindran caràcter decisori, els
correspon l’estudi dels assumptes que hagin de ser tractats pel plenari
del Consell Polític, i el seguiment de les polítiques que es vagin
desenvolupant des del Partit.

3. A més dels consellers i de les conselleres, podran participar en les
comissions que pugui crear el Consell Polític, els membres de les
Comissions Executives de les Federacions i l'Agrupació Insular.

No es podrà acumular més d’una representació en el Consell Polític. Si es
donés el cas que una mateixa persona fos elegida per a dos o més òrgans o
organismes del Partit, tendra preferència la representació d’aquell que
impliqui ser membre nat del Consell Polític en funció del càrrec que
desenvolupi i, de forma correlativa, d’aquell que correspongui a l’aplicació de
l’ordre de composició del Consell Polític reflectit en l’article 42è d’aquests
Estatuts, quedant automàticament les altres representacions vacants a
efectes del Consell Polític.

1.

Els i les membres del Consell Polític del Partit tindran l’obligació de
transmetre a les Federacions i Agrupacions locals, de districte o Insular
, Organitzacions Sectorials, JSIB, diputats i senadors del PSIB-PSOE,
Grup Parlamentari Socialista i associacions i col lectius adherits, la
suficient informació sobre les tasques i resolucions del Consell Polític,
fomentant el debat polític i la comunicació interna.

2.

Els membres del Consell Polític del Partit elegits per les Federacions o
l'Agrupació Insular informaran dels debats i acords del Consell Polític
del PSIB-PSOE, en cada reunió ordinària del Consell Polític o de
l'Assemblea de la seva Federació o Agrupació, ja sigui local, de districte
o insular.
Els representants del PSIB-PSOE en el Comitè Federal del PSOE
informaran dels debats i acords a què s’arribi, en cada reunió ordinària
del Consell Polític del Partit.

3.

4. Els acords del Consell Polític del Partit s’hauran de comunicar, per
escrit i per la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, a les Federacions i a
l'Agrupació Insular, Organitzacions Sectorials, JSIB, diputats i senadors
del PSIB-PSOE, Grup Parlamentari Socialista, associacions i col lectius
adherits, etc... en un termini no superior de deu dies.

1. Són competències del Consell Polític del PSIB-PSOE:
a.

Establir l’aplicació de les resolucions del Congrés.

b.

Convocar el congrés ja sigui
extraordinari.

c.

Definir la política del Partit d’acord amb les resolucions del
Congrés anterior.

d.

Elegir la Mesa Permanent del propi Consell Polític, en la
sessió constitutiva. Revocar total o parcialment la Mesa
Permanent per majoria absoluta dels membres de dret del
Consell Polític del Partit. La proposta de revocació,
signada per un mínim del 20% dels membres del Consell,
haurà de figurar a l’ordre del dia de la convocatòria.

e.

Examinar anualment la gestió de la Comissió Executiva.

f.

L’inici del procediment de censura o revocació de la
Secretaria General requerirà ser motivat i acordat,
mitjançant votació secreta signada per almenys un
cinquanta-u per cent dels membres del Consell Polític del
PSIB-PSOE. La revocació haurà de ser ratificada per la
militància del seu àmbit territorial d’acord amb l’article 5
bis dels Estatuts Federals del 39è Congrés del PSOE.

g.

Fer el seguiment del treball del Govern de les Illes Balears i
del desenvolupament legislatiu del Parlament de les Illes
Balears.

h.

Fer el seguiment de la gestió del Grup Parlamentari
Socialista, aprovar el seu reglament de funcionament, el
programa de treball anual, el seu pressupost i la seva
liquidació.

i.

Dirigir les línies fonamentals de la política electoral del
Partit, els programes i les aliances electorals, d’acord amb
les resolucions del Congrés. Tenir coneixement dels

de caràcter ordinari o

programes electorals socialistes per als Consells Insulars i
per als Ajuntaments, aprovats pels Consells Polítics de les
Federacions i de l'Agrupació Insular.
j.

Controlar i valorar, tenint com a base els programes
elaborats pel Partit i la seva adequació als mateixos,
l’activitat dels càrrecs públics i la seva actuació a
l’Administració Autonòmica.

k.

Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió
Executiva del Partit per dimissió, revocació o altres
motius.

l.

Quan la vacant afecti la Secretaria General de la Comissió
Executiva del Partit el Consell Polític convocarà de forma
immediata un Congrés Extraordinari, juntament amb el
procés de primàries per a l’elecció de la persona que
ocuparà la Secretaria General i per a l’elecció d’una nova
Comissió Executiva.

m.

En cap cas es mantindran les vacants un temps superior a
sis mesos.

n.

Cobrir les vacants que es puguin produir en la
representació del Partit en el Comitè Federal del PSOE i en
la Comissió d’Ètica del Partit.

o.

Donar compte de la gestió i responsabilitzar-se d’ella
davant el Congrés del Partit. La Mesa Permanent del
Consell Polític elaborarà un informe de gestió, que la
Presidència de la Mesa defensarà davant del ple del
Congrés.

p.

Garantir que els models de gestió dels càrrecs públics
socialistes de l’Administració Autonòmica s’adeqüin als
models de gestió socialista.

q.

Proposar la candidatura socialista al Congrés dels Diputats
per a les Illes Balears. El Consell Polític del Partit elevarà
les propostes a la Comissió Federal de Llistes del PSOE.

r.

Aprovar els pressuposts, liquidació de comptes, auditoria i
balanç del Partit.

1.

s.

Ratificar les candidatures per al Parlament de les Illes
Balears aprovades pels Consells Polítics de les Federacions
i de l’Assemblea de l'Agrupació Insular.

t.

Tenir coneixement de les candidatures insulars i
municipals aprovades pels Consells Polítics de les
Federacions i de l’Assemblea de l'Agrupació Insular.

u.

Ratificar el Reglament de Funcionament de la Comissió
Executiva del PSIB-PSOE.

v.

Aprovar el Reglament de Règim Econòmic dels càrrecs
públics electes i de designació directa, establert a l’article
9 d’aquests Estatuts.

w.

Elaborar i aprovar el propi Reglament de funcionament,
així com aprovar i modificar tots els reglaments
assenyalats en aquests Estatuts.

x.

Informar els militants de les resolucions adoptades.

y.

Rebre els informes que procedeixin de la Comissió d’Ètica.

z.

Assumir les competències que li siguin conferides als
presents Estatuts, d’acord amb el que exposa aquest
article i aquelles altres que es dedueixin de les resolucions
i acords dels congressos i altres òrgans del PSIB-PSOE

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE és l’òrgan permanent de direcció i
representació política del PSIB-PSOE. Realitza la política general
aprovada pel Congrés i el Consell Polític del PSIB-PSOE, adoptant per a
tal efecte les decisions que considerin necessàries, en compliment de
les normes i directrius emanades d’aquestes.

2.

Executa les seves competències i funcions coordinant-les amb les
Comissions Executives de les Federacions i l’Agrupació Insulars.

1.

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE està composta per membres
elegits directament pel Congrés del Partit i per membres nats. El
nombre de membres de la Comissió Executiva del Partit elegits
directament pel Congrés del PSIB-PSOE serà el definit en la proposta
que presenti la persona elegida per ocupar la Secretaria General, en
eleccions primàries, al Congrés.

2.

El Secretari o la Secretària General d’acord al procediment establerts
en aquest Estatuts presentarà al Congrés la seva proposta de Comissió
Executiva amb les persones que l’hagin d’integrar, respectant els
criteris de paritat i definint l’estructura de la mateixa d’acord amb les
resolucions del congrés. La Comissió Executiva serà elegida pels
delegats i les delegades en votació individual i secreta, d’acord al que
estableixen als presents Estatuts.

3.

Son membres nats de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, en funció
dels seus càrrecs:
a. Les Secretaries Generals de les Federacions de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de l’ Agrupació Insular de Formentera. En el
cas que la persona que ostenti una Vicesecretaria General del
PSIB-PSOE deixi la responsabilitat de Secretari o Secretària
General de la seva Federació o Agrupació Insular, cessarà en el
mateix moment com a membre nat de la Comissió Executiva del
PSIB-PSOE, essent substituït per qui hagi estat elegit per ocupar
la Secretara General corresponent que s’incorporarà de forma
automàtica a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.
b. La Presidència del Consell Polític del PSIB-PSOE.
c. La persona que ocupa la Secretaria General de les Joventuts
Socialistes de les Illes (JSIB).

1. Les funcions i competències dels membres de la Comissió Executiva del
PSIB-PSOE, directament elegits pel congrés del PSIB-PSOE, estaran
delimitades pel reglament de funcionament i distribució de
competències de la Comissió Executiva que, aprovat per aquesta, haurà
de ser ratificat en la primera reunió del Consell Polític del Partit que es
realitzi amb posterioritat a l’elecció de l’esmentada Comissió Executiva.
2. Les funcions i competències de cada un dels membres de la Comissió
Executiva del PSIB-PSOE respectaran la delimitació de funcions i
competències entre els òrgans del PSIB-PSOE i el de les Federacions i
l'Agrupació Insulars definides en aquests Estatuts, i en l’aplicació del
principi de subsidiarietat a favor de les Federacions i l'Agrupació
Insulars.
3. Les Vicesecretaries Generals del PSIB-PSOE col laboren amb el
Secretari General del Partit en totes les seves funcions, i el
substitueixen en els casos d’absència, malaltia o vacant, per l’ordre
assenyalat a l’article 48.3 d’aquests Estatuts.

1. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE aplica amb caràcter permanent la
política del Partit aprovades pel Congrés i el Consell Polític, essent
específicament de la seva competència.
a. Desenvolupar i aplicar les resolucions del Congrés i del Consell
Polític del PSIB-PSOE.
b. Relacionar-se amb partits polítics, grups socials, cívics, culturals,
econòmics i sindicals, d’àmbit general de les Illes Balears.
c. Relacionar-se amb altres Partits o Federacions integrats en el
PSOE.
d. Coordinar les campanyes electorals a l’àmbit general de les Illes
Balears.
e. Convocar el Congrés extraordinari del Partit.

f. Col laborar amb la Comissió d’Ètica.
g. Presentar informes periòdics davant el Consell Polític del PSIBPSOE i rendir la gestió del seu manat davant el Congrés.
h. Elaborar el seu propi reglament de funcionament i distribució de
competències, que s’haurà de ratificar pel primer Consell Polític
del PSIB-PSOE realitzat després del Congrés.
i.

Fer el seguiment polític del treball del Govern de les Illes Balears
i del desenvolupament legislatiu en el Parlament de les Illes
Balears, definint les línies de la política institucional autonòmica.

j.

Coordinar i fer el seguiment de l’actuació dels representants del
PSIB-PSOE a les institucions de l'Estat i europees, interpretant i
valorant si la seva actuació s’ajusta al compliment dels objectius
fixats.

k. Donar suport al desenvolupament de l’acció política del govern
socialista de les Illes Balears, col laborant en la seva explicació a
l’opinió pública.
l.

Elaborar i proposar al Consell Polític del PSIB-PSOE el programa
electoral per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m. Informar dels acords adoptats pel Consell Polític del PSIB-PSOE a
les Federacions Insulars i a l’Agrupació Insular de Formentera
que alhora en donaran trasllat a les respectives agrupacions.
n. Promoure candidatures en l’esfera de les competències del PSIBPSOE.
o. Relacionar-se amb la Comissió Executiva Federal i amb els altres
òrgans de direcció política i de control del PSOE, Partit Socialista
Europeu i la Internacional Socialista.
p. Informar els afiliats/des i simpatitzants dels assumptes de
competència dels òrgans del PSIB-PSOE.
q. Realitzar les activitats que siguin necessàries per al compliment
dels fins, programes i objectius del PSIB-PSOE, en l’àmbit de la
seva competència.

1.

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE es reunirà, com a norma general,
una vegada al mes a proposta de la Secretaria General o per delegació
d’aquesta en la Secretaria d’Organització o a petició per escrit de la
meitat més un dels seus membres.

2.

Les decisions de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE s’adoptaran pel
consens o per majoria simple dels membres presents. A fi que els
acords siguin vàlids, és necessari la convocatòria prèvia de la reunió de
tots els seus membres, i un quòrum mínim d’assistència de la meitat
més un dels seus membres.

3.

Les deliberacions de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE són
reservades. Es podran fer constar en les actes de les reunions els vots
particulars que es puguin produir sobre les decisions adoptades.

4. La Comissió Executiva podrà constituir comissions internes per a
assumptes específics, en els quals podrà delegar-ne la facultat de
decisió.
5. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE actua col legiadament, la qual
cosa no eximeix, a cada un dels membres, de les seves responsabilitats
específiques en l’exercici de les seves funcions.
6. A les reunions de la Comissió Executiva seran convocats podent
participar amb veu però sense vot:
a. La Presidenta o el President socialista de les Illes Balears, i el o la
Portaveu o el diputat o la diputada autonòmic representant del
Grup Socialista del Parlament de les Illes Balears, elegit per
aquest.
b. Un diputat o una diputada i un senador o una senadora
representant dels i les càrrecs electes socialistes de les Illes
Balears a les Corts Generals, elegit per aquests.
c. Els eurodiputats o les eurodiputades militants dels PSIB-PSOE.
d. Els i les militants del PSIB-PSOE de la Comissió Executiva Federal
del PSOE.

e. La Presidència de la Mesa Permanent del Consell Polític del PSIBPSOE, per la qual cosa seran convocats a totes les reunions.
7.

Cada una de les Secretaries de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE
podrà nomenar un Coordinador adjunt de la seva Secretaria que
l’ajudarà en la feina de gestió i dinamització d’aquesta.

8. Així mateix, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE podrà nomenar una
persona que ocupi la Gerència per garantir el funcionament intern,
administratiu i la gestió quotidiana del PSIB-PSOE. Aquest nomenament
es farà a proposta de la Secretaria d’Organització, de la qual dependrà
políticament.

1.

La Comissió d’Ètica és l’encarregada de garantir el compliment dels
Estatuts, Reglaments i Normes del Partit i de les Federacions i de
l'Agrupació Insulars, així com el Codi Ètic. Així mateix té l’objectiu
d’assegurar que els afiliats i les afiliades mantenen una conducta
personal integra i un comportament a la legalitat, tant en la seva
activitat pública com privada, en defensa dels interessos generals i dels
ciutadans als que representa molt especialment, ’aquells companys que
exerceixen un càrrec públic.

2.

La Comissió d’Ètica està formada per set membres, quatre de la
Federació Insular de Mallorca, un de la Federació Insular de Menorca,
un de la Federació Insular d’Eivissa i un de l’Agrupació Insular de
Formentera, elegits pel Congrés del PSIB-PSOE.

3.

Aquesta Comissió elegirà un President o Presidència i un Secretari o
Secretària d’entre els seus membres i serà competent per controlar les
situacions professionals, les de caràcter econòmic i les activitats dels
càrrecs públics, electes o designats del PSIB-PSOE.

4. Les resolucions de la Comissió d’Ètica són apel lables davant la
Comissió Federal de Garanties i d’Ètica.
5. Ser membre de la Comissió d’Ètica tindrà les incompatibilitats
anàlogues a les definides davant la Comissió Federal d’Ètica. Els
membres de la Comissió d’Ètica de cada Federació o Agrupació Insular
podran assumir, en l’àmbit de la corresponent Federació o Agrupació,
les competències definides per la Comissió quan així aquesta ho
acordi.
6. La Comissió d’Ètica vigilarà les qüestions que facin referència a
l’incompliment de les normes sobre inelegibilitat i/o incompatibilitats.

1. Totes les persones que formin part de les llistes institucionals del PSIBPSOE, ja sigui per a eleccions autonòmiques, insulars o municipals,
hauran de presentar a la Comissió d’Ètica del PSIB-PSOE la declaració
de bens i activitats amb anterioritat a l’aprovació definitiva de la llista
per l’òrgan competent de cada àmbit. L’incompliment de l’obligació de
declarar determinarà l’exclusió d’aquest candidat de la llista. Pels
càrrecs públics de designació directa, aquesta obligació s’haurà de
complir en el termini d’un mes des de la presa de possessió i, el seu
incompliment, suposarà el cessament del seu càrrec.
2. Els i les càrrecs electes, juntament amb els càrrecs públics que siguin
designats també estaran obligats a presentar la seva declaració a
l’acabament del mandat o quan cessin en el càrrec pel qual foren
anomenats, i durant el termini dels dos anys següents després de
l’acabament del mandat.

La Comissió d’Ètica del PSIB-PSOE podrà, en qualsevol moment, requerir als
càrrecs públics del Partit que aportin la informació complementària sobre la
seva situació patrimonial o sobre activitats econòmiques amb les que estiguin
relacionats. L’incompliment de l’obligació d’aportar les dades sol licitades o de

col laboració amb la Comissió d'Ètica, podrà donar lloc a l’obertura d’un
expedient en els termes reflectits en el Reglament d’ Afiliats i Afiliades del
PSOE.

1.

Anualment es realitzarà una auditoria dels comptes del Partit, a fi de
supervisar la comptabilitat i l'administració del mateix i es retrà
comptes de la fiscalització realitzada al Consell Polític d’acord amb
l’article 46.q dels presents Estatuts.

2.

Quan la Comissió Executiva del PSIB-PSOE ho consideri necessari,
podrà encarregar la realització d'auditories dels comptes de qualsevol
àmbit del Partit.

1.

L’elaboració de les candidatures a les eleccions legislatives,
autonòmiques, insulars i locals i diversos càrrecs públics en nom del
PSIB-PSOE a les Institucions, es basarà en els següents principis:
a. La igualtat de tota persona afiliada per accedir als càrrecs
públics dependents del Partit.
b. La representativitat i projecció social dels candidats i candidates.
c. El principi de mèrit que asseguri la selecció dels companys i
companyes amb major capacitació.
d. La renovació periòdica i gradual en l’exercici de les funcions
públiques, evitant la acumulació de càrrecs tant orgànics com
institucionals.
e. El compliment del principi de democràcia paritària.

2.

Les comissions de llistes disposaran d’una àmplia informació sobre la
trajectòria personal, professional i política de les persones candidates i
establiran mecanismes de valoració objectiva dels mèrits.

3.

El procediment per a l’elaboració de les diferents candidatures es farà
d’acord amb el que estableixi la normativa que desenvolupi els Estatuts
Federals del 39è Congrés Federal del PSOE.

Les persones afiliades al PSIB-PSOE no podran desenvolupar simultàniament
més d’un càrrec institucional d’elecció directa. No es tindrà en compte aquells
que depenguin o siguin inherents al principal.

1.

El reglament de selecció de càrrecs públics regularà les següents
qüestions:
a. Procediment per a la selecció de candidats/es a les eleccions
legislatives, autonòmiques, insulars i locals.
b. Competència dels òrgans del Partit en l’elaboració de les
candidatures.

2. L’Organització i funcionament de les comissions de garanties electorals
supervisaran aquests procediments.

1.

Cap càrrec orgànic executiu podrà ser ocupat per la mateixa persona
durant més de tres mandats consecutius, sense que la Secretaria
General es consideri executiu a aquests efectes.

2.

El Partit es pronúncia per l’aplicació d’un sistema d’incompatibilitats
que garanteixi la màxima dedicació i eficàcia en el desenvolupament de
responsabilitats per la qual cosa, la militància, a més de les
incompatibilitats específiques entre càrrecs i funcions que s’estableixen
en aquests Estatuts, no podran desenvolupar simultàniament més de
dos càrrecs orgànics executius llevat que siguin inherents o derivats del
càrrec o funció principal.

3.

Igualment, i amb l’objectiu de garantir la permanent renovació del
Partit, del seu projecte polític i de la seva cultura orgànica, s’aplicaran

mecanismes de limitació de mandats pels quals no es podrà superar,
per una mateixa persona, més de tres mandats consecutius en un
mateix càrrec orgànic, en tots els òrgans executius i en els diferents
nivells del Partit. Igualment aquesta limitació s’aplicarà en els càrrecs
electes de representació del Partit en les institucions públiques.
4. Es podrà fer una excepció al paràgraf anterior a aquells caps de llista
allà on es governi, i haurà de ser plantejada i resolta, d’acord amb la
normativa federal, pel Consell Polític del PSIB-PSOE o de la Federació o
Agrupació Insular que sigui competent per aprovar la llista electoral.
5. Els criteris d’incompatibilitat i de limitació de mandats establerts en
aquests Estatuts es desenvoluparan reglamentàriament.

Les Comissions Executives del PSIB-PSOE, de les Federacions Insulars i de
l'Agrupació Insular de Formentera, i de les agrupacions municipals podran
convocar un referèndum o consulta, sobre les decisions polítiques puntuals
d’especial importància, a fi que siguin aprovades pel conjunt de la militància
del corresponent àmbit territorial, comptant amb l’autorització de la Comissió
Executiva d’àmbit superior a la convocant.

1. El Grup Parlamentari Socialista del Parlament de les Illes Balears, els
grups de consellers socialistes dels Consells Insulars i els grups
municipals socialistes dels Ajuntaments, per a totes aquelles qüestions
específiques del seu àmbit territorial i competencial, hauran d’assumir
els acords, resolucions i programes que en cada moment acordin els
òrgans competents del Partit.
2. Els òrgans i responsabilitats dels grups institucionals (presidències,
portaveus, membres de les comissions permanents, portaveus de
comissions, etc.), seran proposats per la Comissió Executiva de nivell
territorial que correspongui i ratificats pels respectius grups
institucionals. El mateix es farà en relació al personal de lliure
designació dels esmentats grups.

3. Els grups socialistes de les diferents institucions rendiran gestió davant
el Consell Polític del Partit, el Consell Polític de la seva Federació, de
l’Agrupació Municipal de Palma, o de l’Assemblea de l’Agrupació que pel
seu àmbit territorial correspongui, i en les reunions ordinàries.
4. Així mateix el reglament de funcionament, el pressupost i la liquidació
del mateix, aprovats pels grups institucionals, hauran de ser ratificats
pel Consell Polític o Assemblea del corresponent nivell territorial.
5. Els i les càrrecs públics socialistes tindran l’obligació de participar d’una
manera especialment activa en la vida orgànica de les Agrupacions i de
la Federació o Agrupació Insulars de la que depenen orgànicament.

El Partit crearà un Gabinet Parlamentari Socialista de les Corts Generals i de
relacions amb la societat, amb la finalitat de potenciar el diàleg social i la
connexió parlamentària socialista del PSIB-PSOE (nacionals i europeus) amb
els moviments socials i ciutadans en les diferents circumscripcions. Aquest
gabinet estarà coordinat per la Secretaria de Relacions Institucionals i Política
Autonòmica del PSIB-PSOE i pels Secretaris de Política Institucional de les
Federacions i de l'Agrupació Insulars.

1. El PSIB-PSOE s’adequa al que preveu la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de
juliol, de finançament dels Partits Polítics
2. Els recursos econòmics i financers del Partit estan constituïts per:
a. Les quotes ordinàries dels seus afiliats.
b. Les quotes dels càrrecs institucionals electes i de designació
directa, així com del personal de lliure designació dels grups
institucionals, establertes a l’article 9è dels presents Estatuts.

c. Les aportacions econòmiques extraordinàries que puguin
acordar els òrgans de direcció.
d. Les aportacions econòmiques dels seus simpatitzants, sempre
amb el límit que disposa la Llei de Finançament dels Partits
Polítics.
e. Els rendiments del seu patrimoni, com el lloguer de locals.
f. Les donacions, legats i subvencions que rebi, amb el límit fixat en
la Llei de Finançament dels Partits Polítics.
g. Els crèdits que concerti.

Amb la finalitat d’establir un adequat control en matèria d’administració del
patrimoni, del qual sigui el titular el PSIB-PSOE, serà requisit inexcusable per a
la formalització d’operacions de compra, de venda, de pignoració o hipoteca
dels bens, l’acord previ de la Comissió Executiva Federal del PSOE, mitjançant
un poder específic per a cada situació.

1.

És competència de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE aprovar el
projecte de pressupost del Partit, que se sotmetrà degudament al
Consell Polític del PSIB-PSOE per aprovar-lo definitivament.

2.

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE aprovarà els pressuposts per a
les eleccions (pressuposts de campanya), sempre que els mateixos
siguin en l’àmbit de les Illes Balears.

La Comissió Executiva Federal (CEF) del PSOE dictarà les normes d’obligat
compliment en matèria d’administració, finançament i comptabilitat de les
distintes instàncies del Partit, donant-se coneixement de les mateixes al
Comitè Federal del PSOE.

1.

La CEF podrà demanar informes i dictàmens no vinculants sobre
aspectes concrets dels comptes del Partit en els seu conjunt o de la
comptabilitat d’algun òrgan concret.

2.

Així mateix es podran sol licitar auditories externes, quan així es
consideri necessari, per a un detallat coneixement dels comptes de què
es tracti.

1. Les quotes estipulades a l’article 9è dels presents Estatuts seran
ingressades al compte corrent que decideixi la Gerència del PSIB-PSOE
per a poder adequar-se al funcionament que exigeix la legalitat vigent
en matèria del finançament dels Partits Polítics. Les donacions dels
diputats i senadors socialistes a les corts generals es faran directament
a la Comissió Executiva Federal del PSOE.
2. El reglament de règim econòmic dels càrrecs públics electes i de
designació directa, desenvoluparan el previst a aquest article.

1. L’arxiu i el fons documental del PSIB-PSOE està format per tota la
documentació passada, present i futura de la nostra organització a tots
els nivells. S’entén com a documentació que cal conservar-se: els cartells
electorals, els pamflets, paperetes de votacions, els cartells informatius
dels diferents actes, les ponències i resolucions congressuals i els
programes electorals.
2. La secretaria d’organització del PSIB-PSOE és la responsable de
custodiar, signar els convenis necessaris amb les institucions i coordinar
les tasques de conservació del fons documental del PSIB-PSOE.
3. La custodia del fons documental del PSIB-PSOE es realitzarà al Arxiu
del Regne de Mallorca què serà
el dipositari final d’aquesta
documentació.

El PSIB-PSOE, així com les Federacions Insulars, l’Agrupació Insular de
Formentera i les agrupacions locals, tenen el deure de conservar tota la
documentació que pugui tenir interès per la història de la nostra organització
sempre respectant la llei de protecció de dades.

Les tasques que es realitzin sobre el fons documental del PSIB-PSOE i la
història de la nostra organització es podran donar a conèixer al conjunt de la
societat i dels investigadors cercant la col·laboració de la Fundació Gabriel
Alomar.

1.

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB), des de la seva
independència orgànica i política,
és l’Organització juvenil de
referència del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) i, com a
tal, participa de l’opció estratègica global, els principis ideològics, les
resolucions i acords definits pels congressos i òrgans de direcció del
Partit.

2.

El Partit coordinarà la seva política cap a la joventut amb les Joventuts
Socialistes de les Illes Balears, tenint en compte les posicions de les
JSIB en el desenvolupament de la seva política institucional.

3.

El PSIB-PSOE i les JSIB incentivaran, als diferents nivells, la doble
militància en el Partit i en les Joventuts.

1.

Per assegurar una major informació, una major eficàcia, rapidesa i
qualitat de la informació a transferir, la persona que ocupi Secretaria
General de la Comissió Executiva de les JSIB participarà amb veu i vot a
les reunions de la Comissió Executiva del Partit, com a membre nat la
de la mateixa.

2.

Recíprocament, un membre de la Comissió Executiva del Partit podrà
assistir a les reunions de la Comissió Executiva de les JSIB.

1.

Les relacions entre les Joventuts Socialistes de les Illes Balears i el
Partit Socialista de les Illes Balears, en tots els seus nivells, son les
establertes en aquests Estatuts, basades en una àmplia autonomia de
l'organització juvenil i d'identificació d'aquesta amb el projecte polític
que representa el Partit.

2.

Les JSIB dels diferents àmbits territorials del PSIB-PSOE tindran
representació en les Comissions Executives a través de la Secretaria
General de les JSIB de l’àmbit corresponent.

3.

La participació de les JSIB, amb veu i vot en els congressos i
conferències del Partit, es determinarà basant-se en el seu cens
regularitzat segons el procediment establert per al cens del Partit sota
la supervisió de la Secretaria d’Organització del PSOE, utilitzant el
mateix barem aplicat per a la resta del Partit.

4. En tot cas, la representació de les JSIB serà del dos per cent dels
representants per al respectiu congrés o conferència, en aquells àmbits
on la proporcionalitat sigui inferior al barem establert.

5. S’establirà un vincle periòdic d’informació i treball constant entre la
Secretaria General de JSIB i la Secretaria d’Organització del PSIBPSOE.
6. El Consell Polític del PSIB aprovarà anualment una partida
pressupostaria especifica per a JSIB, per dur a terme diferents tasques
i activitats.
7.

Als exclusius efectes de la participació de Joventuts Socialistes
d’Espanya als Congressos i Conferències del Partit a cada àmbit el seu
cens de militants haurà d’estar integrat en el Cens del PSOE, sent
gestionat pel DFAC i sotmès als mateixos criteris de control. La
Secretaria d’Organització de la CEF resoldrà, prèvia audiència, en
darrera instància les discrepàncies respecte a les decisions de la
Comissió Executiva Federal de JSE en relació a la representació
d’aquestes en els Congressos i Conferències del PSOE en tots els seus
àmbits.

1.

Els presents Estatuts només podrà modificar-los el Congrés del Partit.
No es podrà prendre en consideració cap proposta de reforma sense
que abans s’hagi inclòs a l’ordre del dia del Congrés un punt sobre el
particular i, si el projecte de reforma, no s’ha sotmès a debat en el si del
Partit.

2.

S’exceptua d’aquesta disposició les adaptacions dels presents Estatuts
per imperatiu dels Estatuts, normes i reglaments federals del PSOE.

La convocatòria dels congressos de les Federacions de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa, o de les Agrupacions Insulars, Municipals, de Districte i/o Locals, es
desenvoluparà d’acord amb els Estatuts vigents en el moment de la seva
convocatòria.

1. Queden derogats els Estatuts del PSIB-PSOE anteriors al 13è Congrés
del PSIB-PSOE.

2. Queden derogades totes les normes d’organització general, estructura i
reglaments del Partit Socialista de les Illes Balears anteriors al 13è
Congrés, en tot allò que contradiguin o difereixin d’aquests Estatuts.

Aquests Estatuts entraran en vigor en el moment de la seva aprovació al
Consell Polític del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), celebrat
dia 28 d’octubre de 2017, i seran lliurats a tots els afiliats i afiliades del PSIBPSOE, en un termini de trenta dies amb posterioritat a la realització de
l’aprovació

Els presents Estatuts han estat adequats a les resolucions del 39è Congrés
federal del PSOE.

Aquests Estatuts s’adaptaran a les resolucions que adopti la Conferència
d’Organització Federal que va ser acordada al 39 Congrés Federal del PSOE.

