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El Consell Polític és el màxim òrgan de direcció política del Partit Socialista de
les Illes Balears (PSIB–PSOE) entre Congressos ordinaris.

La seva constitució i competències s’ajustaran a les disposicions establertes
als Estatuts del PSIB–PSOE.

a) La seu del Consell és la mateixa que la del PSIB–PSOE.
b) El Plenari del Consell Polític en podrà acordar el canvi de seu.
c) Les reunions del Plenari del Consell es realitzaran en el lloc que
defineixi la Mesa Permanent del propi Consell o la Comissió Executiva
del Partit.
d) El Consell Polític compta amb els mitjans i materials necessaris per al
millor compliment de les seves funcions.

a) El Consell Polític el composen:
1) Els/Les membres de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.
2) Els/les militants del PSIB-PSOE en els òrgans federals del PSOE.
3) El/la President/a Socialista de les Illes Balears o membre del govern
designat per aquest/a.
4) El/la Portaveu o el/la diputat/da del Grup Parlamentari Socialista en el
Parlament de les Illes Balears triat per aquest.
5) El/la diputat/da socialista al Congrés dels Diputats cap de llista.
6) El/la senador/a autonòmic a les Corts Generals
7) Els membres del PSIB-PSOE de la Comissió Executiva Federal del PSOE.
8) Seixanta consellers/es dels quals:

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 PSIBPSOE 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.

9) 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.
b) Formen part també de aquest Consell Polític, amb veu però sense vot:
1) Els/les ex Secretaris/àries Generals del PSIB-PSOE, que siguin militants
de PSIB-PSOE.
2) 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.

c) La Mesa Permanent podrà convocar a totes les sessions, a militants que,
no essent membres del Consell Polític, facilitin els treballs d’aquest.

a)

Totes les persones membres del Consell Polític tenen l’obligació
d’assistir a totes les sessions plenàries d'aquest, i de les Comissions de
les quals formin part.

b)

Les absències a les reunions del Consell Polític s’hauran de justificar
per escrit dirigit a la Mesa Permanent del Consell fent constar la causa
de l'absència i es faràn constar a l’acta.

c)

En el cas de les Comissions, la funció de la mesa serà exercida pel
coordinadoro coordinadora corresponent.

a)

Les persones assistents al Consell Polític no podran difondre informació
als mitjans de comunicació, ni a les xarxes socials, sobre el
desenvolupament dels debats del Consell del Partit, ni sobre els fets
que succeeixin en el transcurs de les sessions, abans del que hagi
manifestat un portaveu o la secretaria general.

b)

A petició de la Comissió Executiva es podran fer intervencions de la
Secretaria General en obert per els mitjans de comuniciació. En
qualsevol cas, els debats seran interns.

a)

Els/Les membres del Consell Polític tindran l’obligació de transmetre a
les Federacions i Agrupació Insulars, Organitzacions Sectorials, JSIB,
diputats/des i senadors/es 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.

b)

Els/Les membres del Consell Polític elegits/des 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 Insular.

c)

La Secretaria General del PSIB-PSOE informaran dels debats i acords a
què s’arribi al Comitè Federal del PSOE, en cada reunió ordinària del
Consell Polític del Partit.

La Comissió Executiva del PSIB-PSOE haurà de comunicar, en un termini no
superior a deu dies, els acords que hagi aprovat el Consell Polític a les
Federacions i a l’Agrupació Insular de Formentera que els trametran a les
Agrupacions, a les Organitzacions Sectorials, a les JSIB, als i les diputats/des i
senadors/es del PSIB-PSOE, al Grup Parlamentari Socialista i a les
associacions i col·lectius adherits al PSIB-PSOE.

a)

Una consellera o conseller deixarà definitivament el seu càrrec per
dimissió voluntària, per sanció que comporti la pèrdua d'aquesta
condició, per trasllat de Federació o Agrupació Insular o adscripció a
altre Organització Sectorial (en els casos d’haver estat elegits per
aquesta), per pèrdua de la condició de militant del Partit o per absència,
no justificada, a tres sessions del plenari del Consell Polític per mandat.

b)

Per afavorir la participació dels consellers al Consell Polític s’informarà,
al o la militant en qüestió, a la segona absència de que si persisteix en
abstenir-se de participar, al Consell Polític del PSIB-PSOE, perdrà la
seva condició de consellere/a i serà substituit per l’òrgan que el/la va
elegir.

a)

Quan quedi vacant un lloc de conseller o consellera elegit per una
Federació o Agrupació insular, el Consell o Comitè de la Federació o
Agrupació insular corresponent elegirà una persona substituta.

b)

Quan la vacant correspongui a un/a membre elegit pel Congrés del
Partit, aquesta serà coberta per elecció del Consell Polític del PSIB–
PSOE.

c)

En cap cas, es mantindran vacants durant un termini superior als tres
mesos o a la convocatòria del Consell Polític.

a) El Consell Polític del Partit elegirà, en la seva sessió constitutiva, una
Mesa Permanent de tres membres formada per la Presidència,
Vicepresidència i Secretaria.
b) La mesa nomenarà una secretaria d’actes i dos suplents per aquesta.
c) La Secretaria d’Actes serà la responsable d’expedir les certificacions
necessàries en concordança amb els acords, decisions i resolucions
adoptades a les reunions del Consell Polític.
ARTICLE 12.
a) L’elecció de la Mesa Permanent es farà per majoria.
b) Per optar a la candidatura serà necessari que la proposta sigui
presentada per la Comissió Executiva del Partit, o amb el suport d’un
mínim de cinc consellers/eres.
c) El mandat de la Mesa Permanent serà el mateix que el del Consell
Polític.

Les vacants de la Mesa que per qualsevol motiu es produeixin, podran ser
cobertes en tot moment, si la proposta figura a l’Ordre del Dia de la
convocatòria.

En el marc dels Estatuts i altres resolucions del Congrés, així com del present
reglament, correspon a la Mesa Permanent del Consell Polític:
a) Convocar les sessions, una vegada escoltada la Comissió Executiva del
Partit, i establir l’Ordre del Dia, d’acord amb el contingut de l’article 28
del present Reglament.

b) Distribuir als consellers i conselleres, amb antelació suficient, els
documents necessaris per als debats de les sessions.
c) Controlar l’assistència tant al Plenari com a les Comissions del Consell, i
comunicar les absències injustificades a les Federacions o Agrupació
insular i Organitzacions Sectorials corresponents.
d) Conèixer els casos de vacants prevists a l’article 9 del present
Reglament i informar a la Comissió Executiva perquè prengui les
mesures adequades d’acord amb l’article 10 d’aquest Reglament.
e) Moderar les sessions i adoptar les mesures necessàries per al seu bon
desenvolupament, d’acord amb el present Reglament.
f) Donar i retirar la paraula a les conselleres i consellers.
g) Impulsar, coordinar i distribuir les tasques del Plenari.
h) Redactar l’acta de les sessions(Secretaria d’Actes).
i) Certificar els acords presos i el contingut de les actes.
j) Fer la funció d’enllaç entre el Consell Polític i la Comissió Executiva del
Partit.
k) Impulsar, coordinar i distribuir les tasques de les Comissions, si n’és el
cas.
l) Rebre els comunicats dirigits al Consell Polític i proposar la seva presa
en consideració, si n'és el cas.
m) Assumir les altres competències que es derivin dels Estatuts i del
present Reglament.

●

a) De les reunions del Consell Polític, la Secretaria d’Actes, redactarà
l’acta corresponent, que recollirà els debats, els acords i les resolucions
adoptades, i aquells vots particulars que es desitgin fer constar
expressament.
b) L’acta es signarà pels i les membres de la Mesa Permanent. Les actes
successives conformaran el Llibre d’Actes del Consell Polític del PSIB–
PSOE que quedarà sota la custòdia de la Secretària d’Organització de la
Comissió Executiva del Partit.

Correspon a la Presidència la coordinació de les tasques de la Mesa Permanent i la
moderació de les sessions.

La Comissió Executiva del Partit posarà a disposició de la Mesa Permanent els
mitjans tècnics, econòmics i administratius adequats, perquè aquesta pugui
complir amb la seva missió.

a)

El Consell Polític del Partit funcionarà en plenari i, si n'és el cas, en
comissions.

b)

El Consell Polític podrà crear les comissions que cregui convenient en
cada moment i donar-les-hi el caràcter de permanents o temporals, així
com determinar la seva composició.

c)

A més dels consellers i conselleres, podran participar en les comissions
les i els membres de les Comissions Executives de l’Agrupació i les
Federacions Insulars. També podran participar d’aquestes comissions
els membres dels grups de treball relacionats amb la matèria.

a)

Les Comissions del Consell Polític no tindran caràcter decisori, els hi
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.

b)

Les Comissions facilitaran el resultat de la seva feina (propostes o
informes) a la Mesa Permanent del Consell Polític que les elevarà al
plenari, si així correspon.

a)

El Consell Polític del Partit es constituirà en els sis mesos posteriors al
Congrés ordinari, una vegada realitzada l’Assemblea i els Congressos ordinaris
de l’Agrupació i les Federacions Insulars.

b)

Aquesta reunió tendra caràcter constitutiu i serà convocada per la Comissió
Executiva del Partit que la presidirà fins a l’elecció de la Mesa Permanent, que
serà obligatòriament el primer punt de l’Ordre del Dia.

a)

El Consell Polític es reunirà almenys dues vegades per any en sessió
ordinària i, en sessió extraordinària cada vegada que sigui precís, a
instància de la Mesa Permanent del propi Consell, de la Comissió
Executiva o a sol·licitud per escrit d’un terç o més de les persones
components del Consell Polític.

b)

S’establirà la modalitat de videoconferència pels membres del Consell
Polític residents a Menorca, Eivissa i Formentera que no es trobin a
Mallorca en el moment de la reunió.

c)

Al primer Consell Polític del Partit ordinari de cada any, la Comissió
Executiva rendirà comptes de la gestió realitzada al llarg de l’any
anterior, presentarà el balanç del darrer exercici econòmic i, si n'és el
cas, l’informe de l’auditoria, així com el Programa de Treball i la
proposta del pressupost del Partit per a l’any en curs.

a)

Les sessions ordinàries del Consell Polític seran convocades amb un
mínim de quinze dies d’antelació, adjuntant a la convocatòria l’Ordre del
Dia proposat, la gestió (si n'és el cas) de la Comissió Executiva, els
informes de la gestió del Grup Parlamentari Socialista, la gestió dels/les
representants al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu, i els
documents que s’hagin de manejar a la sessió.

b)

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

c)

Els acords seran vàlids sempre que hagin estat convocats tots i totes
les membres del Consell Polític en la forma i termini establerts, i hi hagi
un quòrum mínim d’assistència de la meitat més un/a dels/les
components en la primera convocatòria o, en el seu defecte, en segona
convocatòria mitja hora més tard, un mínim de consellers/eres presents
d’un terç dels que formen el Consell.

a)

La Mesa Permanent del Consell prepararà la convocatòria, una vegada
escoltada la Comissió Executiva.

b)

En la convocatòria figurarà la data de reunió, el lloc, l’hora d’inici en
primera i en segona convocatòria, essent la segona convocatòria com a
mínim mitja hora després de la primera, l’hora aproximada de
finalització, l’Ordre del Dia o la proposta, segons es tracti d’una sessió
extraordinària o ordinària.

c)

Tramitarà la documentació que correspongui, i moderarà els debats del
Consell.

ARTICLE 24.
a)

La Mesa Permanent establirà l’Ordre del Dia a partir de les propostes de
la Comissió Executiva i de les fetes pel Consell Polític anterior. Podrà
afegir els punts que consideri convenients a iniciativa pròpia, a

proposta de les Comissions o a suggeriment, formulat per escrit, dels
consellers/eres.
b)

Les sessions ordinàries hauran d’incloure obligatòriament l’aprovació
de l’acta de la reunió anterior, que es donarà per aprovada en el cas
que, estant a disposició dels consellers i conselleres amb una antelació
de 24 hores, no s’hagi demanat la seva rectificació; així com un torn
obert de paraules a la Comissió Executiva del Partit, que figurarà al final
de la sessió.

a)

A l’inici de les sessions ordinàries del Consell, la Mesa Permanent
posarà a consideració del Consell la proposta d’Ordre del Dia que podrà
ser modificada a iniciativa de qualsevol conseller/a, iniciativa que serà
votada sense generar debat.

b)

L’Ordre del Dia de les sessions extraordinàries serà inalterable.

Per a la preparació de les sessions del Consell Polític la Mesa Permanent
enviarà a totes les conselleres i a tots els conselleres, sempre que sigui
possible, tots els elements informatius necessaris per afavorir el debat i la
presa de decisions. Amb aquesta finalitat podrà sol·licitar de la Comissió
Executiva del Partit i de les Comissions, tota la informació que disposin
referent a temes concrets.

Hauran d’assistir a les sessions plenàries del Consell Polític, tots i totes les
membres d’aquest, amb veu i vot.

a)

Arribada l’hora de l’inici de la sessió en la primera convocatòria, la Mesa
Permanent comprovarà l’existència de quòrum, la meitat més un/a dels
i les membres del Consell. Si n’hi hagués obrirà la sessió. Sinó, esperarà
a l’hora de la segona convocatòria per a l'inici. Arribada aquesta, obrirà
la sessió cas de comptar amb el quòrum requerit, que serà d’un terç
dels i les membres del Consell Polític.

b)

En cas contrari, la sessió quedaria ajornada fins que es convoqui
novament.

c)

A continuació passarà a votació sense debat la inclusió de nous punts a
l’Ordre del dia, o la modificació d'aquest, tal i com s’indica a l’article 24
d’aquest reglament.

El plenari del Consell Polític prendrà en consideració informes, propostes de la
Comissió Executiva, de les Comissions i dels consellers/es, quan així ho
estableixi l’Ordre del Dia.

El debat sobre els informes es produirà de la manera següent:
a)

La Mesa Permanent obrirà successivament un torn d’intervencions, la
duració de les quals s’establirà prèviament.

b)

La ponència contestarà les intervencions sense consumir temps.

c)

La Mesa Permanent podrà oferir un segon torn de rèplica i
contrarèplica, indicant el temps màxim de duració de les intervencions.

Les propostes hauran de ser debatudes i votades de la següent forma:
a)

L’autor/a de la proposta farà una presentació, com a màxim de deu
minuts.

b)

S’obrirà un torn de paraules a favor i altre en contra. La duració i el
nombre, fixats prèviament per la Mesa Permanent, seran iguals.

c)

Contestarà l’autora/or de la proposta.

d)

La Mesa Permanent decidirà si es passa a votació o es continua amb el
debat, en aquest cas, la Mesa Permanent obrirà un torn a favor de les
propostes alternatives que siguin presentades per escrit.

e)

Farà ús de la paraula la persona autora de la proposta original que
podrà modificar-la, assumint en tot o en part, el sentit de les altres,
sense entrar en debat.

f)

La Mesa permanent preguntarà als proposants de les altres si les
retiren o si les mantenen.

g)

Es votaran successivament les propostes no retirades.

Les propostes de resolució que no facin referència a qualque punt de la
proposta d’Ordre del Dia, hauran de ser presentades a la Mesa Permanent
abans de la primera convocatòria per a la seva presa en consideració a
l’aprovació de l’Ordre del Dia.

En el punt de l’ordre del dia de precs i preguntes, els i les referides a la
Comissió Executiva del Partit, s’ordenaran de la següent forma:
a)

La Mesa Permanent demanarà qui desitja exercir el dret a formular una
pregunta o un prec i el concedirà per ordre de petició.

b)

Els precs i preguntes es formularan oralment i cada un

c)

a s’haurà de referir a una sola qüestió. La Comissió Executiva contestarà,
i l’autor/a de la proposta i la Comissió Executiva tindran dret a una
segona intervenció relacionada amb la pregunta.

d)

Els precs i preguntes es dirigiran genèricament a la Comissió Executiva o
a una de les persones membres. La Comissió Executiva podrà designar
d'entre els i les membres, qui es consideri més adient per donar una
resposta.

a)

Totes les votacions es decidiran per majoria simple. I els debats seran
realitzats sota el principi de la màxima economia de temps. Amb
aquesta finalitat es faculta la Mesa Permanent per limitar el nombre
d’intervencions i la seva durada, i per determinar el sistema de votació.

b)

Un mínim de cinc consellers/eres, presents en el moment de la votació,
podran proposar una forma de votació determinada. La proposta es
sotmetrà, sense debat, al Consell.

a)

La Comissió Executiva del PSIB–PSOE queda obligada a donar al Consell
Polític un informe sobre la seva gestió en la primera sessió ordinària de
l’any del Consell. La Mesa Permanent ho farà constar a l’Ordre del Dia
de la convocatòria.

b)

La gestió de la Comissió Executiva del PSIB–PSOE es tramitarà segons
l’article 34 del Reglament.

a)

El Consell Polític del Partit podrà exigir, si n’és el cas, la responsabilitat
política de la Comissió Executiva mitjançant la presentació d’una moció
de censura, signada per al menys un 20 per cent dels membres de
Consell Polític.

b)

La proposta serà donada a la Mesa Permanent per a la seva inclusió a
l’ordre del dia de la convocatòria.

c)

Cada Conseller/a sols podrà signar una vegada una moció de censura
durant el seu mandat.

a)

La moció de censura es considera aprovada si obté el vot favorable de
la majoria absoluta de les persones membres de dret del Consell Polític.

b)

Cas de prosperar la moció de censura, la Comissió Executiva es
considerarà revocada, havent d’elegir, el propi Consell Polític, una
Comissió Gestora que regeixi el Partit fins que es realitzi el Congrés
Extraordinari que elegirà la nova Comissió Executiva.

Queda derogat l’anterior Reglament del Consell Polític aprovat pel primer
Consell Polític del PSIB-PSOE posterior a l’XIIè Congrés del PSIB-PSOE.

a)

El present Reglament entrarà en vigor des del moment de la seva
aprovació pel Consell Polític.

b)

Qualsevol modificació d’aquest Reglament precisarà la prèvia aprovació
del Consell Polític del Partit Socialista de les Illes Balears PSIB–PSOE.

c)

Per a tot allò no recollit al present reglament se seguirà l'establert als
Estatuts del PSIB–PSOE aprovats pel XIIIè Congrés.

