fse-psoe
Reglament Comitè Insular

PROJECTE DE REGLAMENT DEL COMITÈ INSULAR D´ EIVISSA DE LA FSE-PSOE
INTRODUCCIÓ
Els Estatuts aprovats al 3r Congrés extraordinari de la Federació Socialista d’EivissaPartit Socialista Obrer Espanyol (FSE-PSOE), celebrat el dia 7 d’octubre de 2017, defineixen el
Comitè Insular d’Eivissa com “el màxim òrgan del Partit entre Congressos”.
La seva composició queda integrada per:
A.- Membres nats:
COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FSE-PSOE
PRESIDÈNCIA
SECRETARIA GENERAL
S. ORGANITZACIÓ
S. ACCIÓ ELECTORAL, IDEES I PROGRAMES
S. RELACIONS INSTITUCIONALS
S. TREBALL I RELACIONS EXTERIORS
S. POLÍTICA MUNICIPAL
S. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
S. ECONOMIA, TURISME I ESPORT
S. POLÍTICA SOCIAL I BENESTAR
S. EDUCACIÓ I CULTURA
S. D’AFILIACIÓ
S. D’IGUALTAT
S. MILITÀNCIA
Bustamante
S. COMUNICACIÓ I XARXES
S. RELACIONS AMB LA CIUTADANIA

Juan Navarro Marí
Vicente Torres Guasch
Pepa Marí Ribas
Alfonso Molina Jiménez
Sofía Hernanz Costa
Marta Díaz Pascual
Ángel Luis Guerrero
José Luis López Sancho
Eduardo Sánchez Guzmán
Carmen Roig Torres
Enric Casanova Peiro
Marco A. Guerrero Moreno
Aida Alcaraz Martínez
Antonio
Lorenzo

S. GENERAL AGRUPACIÓ EIVISSA
S. GENERAL AGRUPACIÓ DE SANTA EULÀRIA
REPRESENTANT AGRUPACIÓ SANT ANTONI
REPRESENTANT AGRUPACIÓ JOSEP
S. GENERAL AGRUPACIÓ JOAN
REPRESENTANT JSE

Rafa Ruiz González
José Luis Pardo Sánchez
Antonio Fuentes
Josep Marí Ribas
José Torres Torres
Alan Ripoll Ribas

Ramón Roca Mérida
Elena López Bonet

SECRETARIS/ES GENERALS DE LES AGRUPACIONS MUNICIPALS
EIVISSA
SANTA EULÀRIA DES RIU
SANT ANTONI DE PORTMANY

Rafa Ruiz
José Luis Pardo Sánchez
Antonio Lorenzo
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SANT JOAN DE LABRITJA
SANT JOSEP DE SA TALAIA

José Torres Torres
Pilar Ribas Torres

PRESIDENT/A DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Vicent Torres Guasch
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL EIVISSA
Rafa Ruiz González
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SANT JOSEP
Josep Marí Ribas
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SANTA EULÀRIA
Vicent Torres Ferrer
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SANT ANTONI
Aída Alcaraz Martínez
PORTAVEU GRUP MUNICIPAL SANT JOAN
José Torres Torres
ALCALDES/ALCALDESSES DE LA FSE-PSOE A EIVISSA
Rafa Ruiz González
Josep Marí Ribas
REPRESENTANTS DE LA FSE-PSOE ESCOLLITS/ES COM A DIPUTATS/ES A LES
CORTS GENERALS
Sofía Hernanz Costa
REPRESENTANTS DE LA FSE-PSOE ESCOLLITS/ES COM A DIPUTATS/ES AL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Xico Tarrés Marí
Pilar Costa Serra
Enric Casanova
Silvia Limones
ORGANITZACIÓ SECTORIAL D’EDUCACIÓ
-------ORGANITZACIÓ SECTORIAL DE SANITAT
-------ORGANITZACIÓ SECTORIAL DE MEDI AMBIENT
--------
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ORGANITZACIÓ SECTORIAL D’EMPRENEDORS
-------ORGANITZACIÓ SECTORIAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
--------

B.- Membres escollits :
REPRESENTACIÓ DE LES AGRUPACIONS MUNICIPALS
Un/a representant per cada Agrupació Municipal, més un/a representant per cada vuit afiliats o
fracció igual o superior a cinc.
AGRUPACIÓ MUNICIPAL D’EIVISSA
Aguilar Sanahuja, Julián
Boned Verdera, Mª Carmen
Costa Torres, Lurdes
Fernández Prieto, Irantzu
Costa Serra, José Mª
Roselló Garau, Clara
Juan Ferragut, Gonzalo
Torres Torres, José
Ferrer Costa, Santiago
Torres Sánchez, Estefanía
Adell Corts, Francisco
Herrera García, Milena
Benito García, Francisco
García Cuenca, Montserrat
Perea Montiel, Agustín
Carcasona Bonet, Judit
AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE SANTA EULÀRIA DES RIU
Quintero Rodríguez, Mª Carmen
Torres Ferrer, Vicente
Vidal Murugo, Mª Carmen
Cardona Serret, José
Pérez Echagüe, Emilio
Costa Costa, Antoni
Navarro García, Mª Antonia
Ripoll Velardiez, José Manuel
AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE SANT ANTONI DE PORTMANY
José Marí Costa
Purificación Fos Escrivá
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Juan José Benítez Espejo
Antonia Bustamante Moral
Jose Miguel Tello Cueriga
José Bastida Hormigo
Verónica Lorente Costa
Lucia Alexia Prats Maffin
Manuel Angorilla Blanco
AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Ferrero Torres, Pilar
Ramón Prats, Joan
Cardona Villanueva, María
Marí Suñer, Roberto
Tur Prats, Margalida
Lacruz Novejarque, Mª Carmen
Ribas Tur, Francesc
AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LABRITJA
Tur Torres, Vicent
Marí Torres, María
Escandell Guasch, Toni
JOVENTUTS SOCIALISTES D’EIVISSA (JSE)
Alan Ripoll Ribas
________
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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ INSULAR D´EIVISSA DE LA FSEPSOE.
A) DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.El Comitè Insular d'Eivissa és el màxim òrgan de direcció política de la Federació
Socialista d’Eivissa-Partit Socialista Obrer Espanyol (FSE-PSOE) entre Congrés i Congrés.
Article 2.La seva constitució i competències s'ajustaran a les disposicions contingudes en els
Estatuts aprovats en el Congrés de la FSE-PSOE, en el capítol de "Comitè Insular d'Eivissa".
Article 3.La Seu del Comitè Insular serà la mateixa que la de la FSE-PSOE. El Comitè comptarà
amb els mitjans humans i materials precisos per a complir adequadament les seves funcions.
B) DELS MEMBRES.
Article 4.El Comitè Insular d'Eivissa està compost per:
4.1.- Membres nats :
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• La Comissió Executiva de la FSE-PSOE.
• Els/les Secretaris Generals de les Agrupacions Municipals de la FSE-PSOE.
• Un/a representant de les Joventuts Socialistes d’Eivissa (JSE).
• El/a portaveu del Grup Socialista al Consell Insular d'Eivissa.
• Els/les Alcaldes de la FSE-PSOE a Eivissa.
• Els/les representants de la FSE-PSOE triats com a diputats a les Corts Generals.
• Els/les representants de la FSE-PSOE triats com a Senadors.
• Els/les representants de la FSE-PSOE triats com a diputats al Parlament Balear.
4.2.- Membres escollits:
• Un/a representant per cada Agrupació Municipal més un representant per cada vuit
afiliats o fracció igual o superior a cinc.
• Dos representants de les Joventuts Socialistes d’Eivissa (JSE).
• Un/a representant per cada organització sectorial, associació o col·lectiu adherit a la
FSE-PSOE.
Article 5.La Mesa del Comitè Insular podrà convocar les persones que, encara que no siguin
membres del Comitè Insular, en facilitin la feina en determinades sessions, també podrà
convidar el Secretari General de la UGT d’Eivissa. Amb veu, però sense vot.
Article 6.Els membres del Comitè Insular d'Eivissa estan subjectes a la reserva que, sobre els
debats, resolucions i acords, les circumstàncies aconsellin mantenir.
Article 7.Els membres del Comitè Insular d'Eivissa poden sol·licitar, per al millor compliment de la
seva feina, informació escrita i concreta de qualsevol òrgan, servei o departament de la FSEPSOE.
Article 8.Els membres del Comitè Insular d'Eivissa tenen dret d'assistència als Congressos de la
FSE-PSOE i a les Assemblees de les Agrupacions Municipals o Locals d'Eivissa, amb veu però
sense vot.
C) DE LES REUNIONS
Article 9.El Comitè Insular d'Eivissa es reunirà almenys cada quatre mesos amb caràcter ordinari,
sent convocat per la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, a través de la Secretaria
d'Organització de la FSE-PSOE i de la Mesa Permanent del Comitè Insular, amb almenys deu
dies naturals d'antelació a la data de la reunió. A la convocatòria haurà de figurar el
corresponent ordre del dia, lloc, dia i hora de celebració. La documentació estarà al local de la
FSE-PSOE, a la disposició dels membres del Comitè Insular, amb un mínim de cinc (5) dies
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d'antelació a la celebració de la reunió.
Article 10.El Comitè Insular també es podrà reunir, convocat amb caràcter Extraordinari, per
iniciativa de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, de la Mesa del Comitè o quan ho sol·liciti
almenys un terç dels seus components.
Les sessions extraordinàries seran convocades amb la urgència que requereixi el cas i els
acords recaiguts seran vàlids sempre que hagin estat notificats per escrit a tots els seus
membres i es doni el quòrum mínim de la meitat més un dels seus components en primera
convocatòria i un terç en segona convocatòria.
Article 11.Quan es convoqui un Comitè Insular amb caràcter Extraordinari es farà, com a mínim,
amb cinc dies d'antelació si ho convoca la Mesa del Comitè o la Comissió Executiva de la FSEPSOE.
Article 12.Si la sessió extraordinària es produeix per iniciativa d'un terç dels membres del Comitè
Insular, aquests enviaran una resolució signada i motivada a la Mesa, la qual convocarà el
Comitè en un període no superior a trenta dies des de la data de recepció de la resolució.
Article 13.Els membres del Comitè Insular tenen l'obligació d'assistir a les sessions ordinàries i
extraordinàries a les quals hagin estat degudament convocats. Si no constés davant la Mesa
del Comitè justificació adequada de tres absències consecutives o cinc alternes, previ
advertiment per escrit de tal situació a l'interessat, causaran baixa automàtica al mateix al
considerar-se abandó del càrrec. La Mesa remetrà informe a la Comissió Executiva de la FSEPSOE perquè procedeixi estatutàriament.
Article 14.Quan es produeixin vacants entre els membres triats del Comitè Insular, aquestes es
cobriran a l'Assemblea General de l'Agrupació Municipal corresponent.
Article 15.El Comitè Insular es reunirà abans dels quatre mesos des de la celebració de l'últim
Congrés Ordinari de la FSE-PSOE, convocat per la Comissió Executiva, en sessió constitutiva i
aprovarà el Reglament de Funcionament, per la meitat més un dels seus membres com a
mínim.
Article 16.El Comitè Insular, reunit en sessió ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament
constituït quan estiguin presents la meitat més un dels seus membres en primera convocatòria i
en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb un mínim d'un terç dels seus membres Així
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mateix només seran vàlids els acords del Comitè Insular que s'aprovin amb el quòrum mínim de
dos cinquens dels components. Cada membre del Comitè Insular, nat i/o triat, tindrà un sol vot
encara que representi diversos òrgans al Comitè Insular. També es computarà un sol vot per
membre nat i/o triat a l'efecte de quòrum.
Article 17.Per a presidir i dirigir els debats del Comitè Insular es constituirà en la seva sessió
constitutiva una Mesa Permanent, formada per tres membres: un President/a, un
Vicepresident/a i un Secretari/a d’actes. Per a formar part de la Mesa Permanent s'haurà de ser
membre del Comitè Insular.
Article 18.A la sessió de constitució i a les de caràcter ordinari, es debatrà la gestió de la Comissió
Executiva de la FSE-PSOE. Al debat de la gestió, hi podrà haver intervencions en contra i a
favor de la gestió presentada, podent ser globals o parcials. A la primera sessió ordinària que
es convoqui a cada any natural, es posarà a consideració del Comitè Insular el balanç i la
liquidació dels pressupostos de l'any anterior, així com el Pressupost Ordinari per a aquest any.
Així mateix, es donarà compte de la relació de càrrecs públics electius i de designació directa o
de confiança política, retribucions anuals que percebin com a càrrecs, percentatges aplicats i
quantitats ingressades per aportació al Partit i mesures adoptades, si escau, contra els
possibles infractors/es del Reglament de Règim Econòmic dels Càrrecs Públics.
Article 19.De les reunions del Comitè Insular, se n’elaborarà l'Acta corresponent, per part del/a
secretari/a de la Mesa.
L'acta recollirà els debats, els acords i les resolucions adoptades, així com aquells vots
particulars que es desitgin fer constar expressament.
Les actes hauran de ser signades pels membres de la Mesa presents a la reunió. Les
Actes successives formaran el "Llibre d'Actes del Comitè Insular d'Eivissa de la FSE-PSOE” el
qual quedarà en guarda de la Secretaria d'Organització de la FSE-PSOE. Els membres del
Comitè Insular tindran dret a sol·licitar, quan així ho desitgin, certificació de qualsevol acord,
testimoniatge d'actes, vots particulars i, en general, de totes aquelles matèries que hagin estat
objecte de debat i constància a qualsevol sessió.
Article 20.Els membres del Comitè Insular podran realitzar quantes proposicions estimin
convenients per a incloure a l'Ordre del Dia de la següent reunió del Comitè Insular, havent de
fer-les arribar a la Mesa almenys amb vint dies d'antelació a la data de la convocatòria,
mitjançant escrit de sol·licitud d'inclusió a l'Ordre del dia. En cas de no incloure's, es pot
sol·licitar a la sessió del Comitè una votació abans de l’inici de l'Ordre del dia per a prendre-la
en consideració, si la votació és favorable.
D) DE LES FUNCIONS I COMPETÈNCIES
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Article 21.Les funcions de la Mesa Permanent del Comitè Insular d'Eivissa seran les següents:
1. Convocar les sessions del Comitè Insular d’Eivissa i establir l’Ordre del dia, escoltada
la Comissió Executiva de la FSE-PSOE i rebudes, si escau i reglamentàriament, les
propostes dels membres del Comitè Insular, o introduint els punts que la pròpia Mesa
estimi convenient.
2. Controlar l’assistència dels membres del Comitè Insular i dirigir-se a la Comissió
Executiva de la FSE-PSOE en cas d’incompliment d’aquestes normes.
3. Moderar les reunions del Comitè Insular, adoptant les mesures necessàries per al seu
bon desenvolupament.
4. Rebre les propostes o comunicats dirigits al Comitè Insular i adoptar la presa en
consideració o no, conforme als Reglaments i Estatuts vigents.
5. Coordinar els treballs i el funcionament de les Comissions del Comitè Insular, en cas de
formar-se.
6. Redactar i signar les actes de les sessions i certificar els acords adoptats i el contingut
de les Actes.
Article 22.Les funcions del Comitè Insular d'Eivissa seran les següents:
a)

Dins de les resolucions del Congrés de la FSE-PSOE, definir la política del Partit
entre Congrés i Congrés.

b)

Examinar la gestió de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE.

c)

Exigir, si escau, la responsabilitat política de la Comissió Executiva de la FSEPSOE mitjançant la presentació d'una moció de censura, recolzada almenys pel
vint per cent dels seus membres i sancionada per a tenir efectes per la majoria
absoluta dels integrants del Comitè Insular.

d)

En cas de dimissió de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, per moció de
censura o altres causes, el Comitè Insular escollirà una Comissió Gestora que
regeixi la FSE-PSOE, fins la celebració del Congrés Extraordinari que haurà de
convocar en el termini màxim de trenta dies.

e)

Elaborar i aprovar el Programa Electoral per al Consell Insular d'Eivissa, i fer el
seguiment de la feina del Grup de Consellers Socialistes i del govern insular.

Reglament Comitè Insular 2017, Pàg.9

fse-psoe
Reglament Comitè Insular

Definir la política socialista institucional del Consell Insular i donar suport a
l'acció política del Govern Socialista Insular i del Grup de Consellers Socialistes i
col·laborar en l'explicació a l'opinió pública de la seva gestió.
f)

Fer un seguiment de la tasca de govern o oposició a les diferents institucions
d'Eivissa.

g)

Ratificar la constitució de noves agrupacions municipals o locals.

h)

Aprovar, si escau, amb caràcter vinculant, les conclusions adoptades per a
desenvolupar la línia política del Partit.

i)

Designar i separar el Director de l'òrgan d'expressió de la FSE-PSOE, si n’hi
hagués.

j)

Elaborar i aprovar la candidatura socialista per al Parlament de les Illes Balears i
per al Consell Insular d'Eivissa. Ser informats pel president/a socialista de la
Institució de la composició del govern insular, prèviament a la seva designació, o
acordar formar part del govern del Consell Insular, en cas de no tenir la
Presidència, en el marc de les aliances polítiques acordades pels òrgans
competents.

k)

Cobrir les vacants de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE.

l)

Fer el seguiment del Grup de Consellers Socialistes, aprovar-ne el reglament de
funcionament, el programa de treball, el seu pressupost i liquidació, així com els
càrrecs del mateix grup que ratificaran posteriorment el Grup de Consellers.

m)

Ratificar els Programes Electorals i les llistes dels candidats socialistes per als
Municipis d'Eivissa. Definir les línies bàsiques de la política municipal seguida
pels grups municipals socialistes dels Ajuntaments d'Eivissa i coordinar-la, així
com desenvolupar la política institucional de la FSE-PSOE, respectant els
acords i directrius dels òrgans del Partit.

n)

Triar els candidats socialistes per al Senat per Eivissa i Formentera.

o)

Elevar propostes de candidats socialistes al Congrés dels Diputats per les Illes
Balears al Consell Polític del PSIB-PSOE.

p)

Aprovar els pressupostos anuals i les liquidacions dels pressupost de la FSEPSOE.

q)

Elaborar el seu Reglament de Funcionament.
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r)

Garantir que les maneres de gestió dels càrrecs públics s'adeqüin a les maneres
de gestió socialista.

s)

Establir les línies fonamentals de la política electoral de la FSE-PSOE d’acord
amb les resolucions dels Congressos.

t)

Cobrir les vacants que es produeixin entre la representació dels membres de la
FSE-PSOE al Consell Polític del PSIB-PSOE.

u)

Triar els delegats que representen a la FSE-PSOE al Congrés Federal i definir
les propostes i esmenes a la ponència marc i valorar la gestió dels òrgans
federals.

v)

Aprovar, si escau, les conclusions de les jornades o seminaris que es convoquin
per a desenvolupar la línia política de la FSE-PSOE. Les conclusions aprovades
tindran caràcter vinculant.
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