


 

 
 

 El 13è Congrés la Federació Socialista de Mallorca es celebrarà el dia 29 de 
 juliol de 2017, al Casal de Peguera. 

 Dictamen de la Comissió de Credencials 
 Elecció de la Mesa 
 Inauguració del Congrés 
 Elecció de la Comissió Electoral  
 Presentació dels Informes de Gestió. Debat i votació 
 Constitució de les Comissions 
 Presentació, debat i aprovació dels dictàmens de les comissions 
 Presentació de candidatures als òrgans de la Federació Socialista de 

Mallorca i elecció. 
 Cloenda 

El Cens Oficial de Militants tancat a data 1 d’abril de 2017 serà el cens vàlid 
per tot el calendari congressual que consta d’un total de 1740 militants. 

Les delegacions al 13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca 
s’elegeixen a les Assemblees locals convocades a tal efecte. L’assignació 
de delegats/des es realitzarà d’acord amb el següent criteri: 

Un delegat o una delegada per cada 10 militants o fracció de 5 o superior. 
En el cas de que qualque agrupació local no aconsegueixi representació a 
través d’aquest barem, se n’hi garantitzarà un. 

Al 13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca hi participarà JSM 
amb veu i vot en base al seu cens de data 1 d’abril de 2017, que és de 129 
militants. El nombre de delegats de les JSM serà proporcional a aquest 
nombre de militants, i en tot cas, la representació de JSM serà, com a 
mínim, del 2% i com a màxim del 5% dels/les representants al 13è Congrés 
de la Federació Socialista de Mallorca, tal i com preveuen els Estatuts 
Federals a l’article 88. 

Les organitzacions sectorials constituïdes tindran dret de representació al 
13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca, amb veu i vot, 
proporcionalment al nombre d’afiliats i afiliades inscrits/es a l’Organització 
Sectorial de corresponent àmbit en data 1 d’abril de 2017. No podran 
participar els/les seus/ves delegats/des en l’elecció i control dels òrgans 



 

 
 

executius, de control i de representació del Partit, tal i com estableix 
l’article 23 dels Estatuts del PSIB-PSOE. 

Al 13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca hi assistirà una 
representació, amb veu però sense vot, d’Esquerra Socialista de 2 
membres, tal i com estableix l’article 35.5 dels Estatuts del PSIB-PSOE. 
Aquesta formació haurà d’acreditar l’existència de persones afiliades a 
data 1 d’abril de 2017.  

Per tal de facilitar la participació social al 13è Congrés de la Federació 
Socialista de Mallorca, les Agrupacions podran convidar a aquells militants 
i persones no afiliades que considerin d’interès especial. Aquestes 
persones participaran amb veu però sense vot al Congrés. 

La Comissió Executiva de cada Agrupació farà una proposta de nombre de 
participants, que no podrà excedir del 5% del nombre de militants que 
tengui com Agrupació a data de 1 d’abril de 2017. En qualsevol cas, es 
garantirà la presència d’un participant per agrupació. 

Aquesta proposta es presentarà a la Secretaria d’Organització de la FSM 
en les dates que s’establiran a tal efecte. 

La Mesa del Consell Polític dels i les socialistes de Mallorca el representarà 
i serà l’encarregada d’elaborar la memòria de gestió del Consell Polític i de 
defensar-la davant el 13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca. 

La Comissió d’Acreditacions estarà integrada per 2 representants 
nomenats per la Comissió Executiva de la FSM, a proposta de la Secretaria 
d’Organització, més 3 persones delegades elegides d’entre totes les 
delegacions pel procediment de sorteig, sense que puguin pertànyer dues 
d’elles a la mateixa delegació. 

L’acte del sorteig es realitzarà amb un mínim de 10 dies abans de la 
celebració del Congrés, per una Comissió composta per la Secretària 
d’Organització i 2 membres del Consell Polític elegits a aquests efectes. 

 



 

 
 

Per a optar a la Secretaria General de la Federació Socialista de Mallorca 
serà necessari ser militant del PSOE, estar en possessió de tots els drets 
com a tal, estar al corrent en el pagament de quotes, i estar inscrit en el 
Cens de militants vàlid per al 13è Congrés de la Federació Socialista de 
Mallorca. 

D’acord amb el que estableix l’article 27 del Reglament Federal de 
Primàries la presentació de candidatures a la Secretaria General haurà de 
comptar, com a mínim,  amb l’aval  del 10% de la militància dels cens vàlid 
del  13è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca. 

Els o les militants que comptin amb l’aval del 10% de la militància de la 
Federació Socialista de Mallorca, tancat en data de 1 d’abril de 2017, 
obtindran la condició de candidat o candidata. 

En conseqüència, la Comissió Executiva dels i les socialistes de Mallorca 
posarà a la seva disposició els següents mitjans: 

 Un espai a la pàgina web dels i les socialistes de Mallorca. 
 Un enviament telemàtic a totes les agrupacions locals de Mallorca 

amb la seva proposta de candidatura. 
 

Per tal d’accedir a aquests mitjans, els/les precandidats/es hauran de    
contactar amb la Secretaria d’Organització de la FSM. 

El període de recollida i presentació d'avals tindrà una durada de 10 dies, 
s'iniciarà el dia 21 de juny i conclourà el dia 30 de juny a les 12 hores. No 
serà considerat vàlid cap aval rebut o lliurat al Comitè Organitzador 
després d'aquest moment.  

Els models per a la recollida d'avals seran establerts per la Comissió d'Ètica 
i Garanties del PSIB-PSOE. En tot cas, els impresos, individuals o col·lectius, 
seran nominatius per a cada candidatura. No serà vàlid cap aval presentat 
en un model diferent de l'oficial.  

Aval individual: els impresos d'aval individual, una vegada emplenats i 
acompanyats de fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència, 
podran remetre's directament al Comitè Organitzador a través de l'adreça 
de correu electrònic mallorca@psib-psoe.org o per correu a l'atenció del 
Comitè Organitzador a la C/ Miracle, 1-1, 07002 de Palma. Els avals 



 

 
 

individuals seran custodiats pel Comitè Organitzador. S'informarà a cada 
precandidatura del nombre d'avals registrats al seu favor –el que no 
implica la seva validesa- amb la periodicitat que s'acordi amb elles.  

Aval col·lectiu: els models d'aval col·lectiu, que hauran de ser originals, es 
tramitaran a través de les respectives precandidatures, que seran les 
responsables del seu lliurament davant el Comitè Organitzador dins del 
termini establert i en tot cas abans de la finalització del període de 
recollida i presentació d'avals.  

Una vegada finalitzat el termini per a la recollida i presentació d'avals el 
Comitè Organitzador expedirà a cada precandidatura el corresponent 
certificat en el qual figurarà el nombre de fulles d'avals presentades, 
col·lectives i individuals, així com el nombre total d'avals presentats. 

 

Una vegada finalitzi el termini de recollida i presentació d'avals, el dia 30 
de juny a les 12 hores, es procedirà a la verificació i recompte dels avals. 

La Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE serà l'encarregada de 
vetllar per la validació dels avals d'acord a l'establert a les Bases de 
Convocatòria aprovades pel Consell Polític.  

En tot cas:  

 Si una mateixa persona atorga l'aval a més d'una precandidatura, 
els mateixos seran considerats nuls. 

 Si una mateixa persona avala diverses vegades o per formats 
diferents a una mateixa precandidatura, els seus avals explicaran 
com un únic aval vàlid. 

 Seran considerats nuls tots aquells avals presentats en model 
diferent de l'oficial, això inclou: 

 

 Els avals en els quals el nom de la precandidatura estigui 
manuscrit. 

 Els avals individuals remesos per correu electrònic que no 
s'acompanyin del model oficial. 

 Els avals col·lectius que no estiguin correctament 
emplenats. 
 



 

 
 

Es consideraran vàlids aquells avals que formant part d'una fulla 
col·lectiva reuneixin els requisits establerts, encara que en aquesta 
mateixa fulla un o varis dels avals expressats siguin nuls. 

 

El Consell Polític dels i les socialistes de Mallorca aprovarà la Ponència 
Marc que ha de servir de text base per a la celebració del 13è Congrés de la 
Federació Socialista de Mallorca. La Ponència Marc serà enviada a les 
agrupacions locals, organitzacions sectorials i a JSM el dia 29 de juny de 
2017 per esmenar-la i debatre-la. 

Amb la finalitat de facilitar la seva difusió, la Ponència Marc també es 
publicarà a la pàgina web dels i les socialistes de Mallorca.  

Es facilitarà una plantilla digital per a la realització de les esmenes. 

 Dia 15 de juny de 2017: Convocatòria 13è Congrés de la Federació 
Socialista de Mallorca. 

 Dia 29 de juny de 2017: Enviament Ponència Marc i Memòries de Gestió 
dels i les socialistes de Mallorca. 

 De dia  3 a dia 10 de juliol de 2017: Celebració d’Assemblees locals per 
l’elaboració d’esmenes a la Ponència Marc federal i elecció de 
delegats/des als Precongrés insular, al congrés de la Federació 
Socialista de Mallorca. 

 Dia 11 de juliol: Data màxima per a l’enviament de la documentació de 
sorgida de les assemblees(esmenes i delegació), així com de la llista de 
convidats (punt 5è). 

 Dia  17 de juliol de  2017:  Elecció de la Comissió de Credencials del 13è 
Congrés de la Federació Socialista de Mallorca. 

 Dia 19 de juliol 2017: Enviament a les delegacions de la Memòria 
d’esmenes presentades per les agrupacions i les organitzacions 
sectorials. 

 Dia 28 de juliol de 2017: Constitució de la Comissió de Credencials. 
 Dia 29 de juliol de 2017: Celebració del 13è Congrés de la Federació 

Socialista de Mallorca. 

El Consell Polític habilita a la Comissió Executiva dels i les socialistes de 
Mallorca per a dictar aquelles normes i resolucions que siguin necessàries 
per al desenvolupament, aclariment i aplicació del que disposa la present 



 

 
 

convocatòria, així com en els reglaments del Partit que facin referència als 
processos congressuals.  

El Congrés Federal Extraordinari del PSOE de juliol de 2014, va acordar la 
modificació de l'article 5.1.b) dels Estatuts Federals que, en relació amb 
l'elecció de les comissions executives insulars, provincials, autonòmiques i 
federal va quedar amb la següent redacció: 

Elecció de la Secretaria General: mitjançant vot individual, 
directe i secret dels i les militants del PSOE del corresponent 
àmbit territorial i que tinguin plens drets polítics. El Comitè 
Federal aprovarà un reglament a aquest efecte. 

Elecció de la comissió executiva de l'àmbit corresponent: 
mitjançant sistema majoritari, a proposta del/a Secretari/a 
General electe/a, per vot individual, directe i secret de tots/as 
els/as delegats/as amb dret a vot de l'àmbit respectiu. 

En la seva reunió de setembre de 2014, el Comitè Federal va aprovar el 
Reglament Federal de Congressos, en el qual es recull el procediment 
d'elecció directa de la Secretaria General, aplicable, en virtut de la 
disposició addicional primera, als àmbits insular, provincial, autonòmic i 
federal. 

La modificació de la normativa federal, Estatuts i Reglament Federal de 
Congressos de 2014 comporta que l'aplicació sistemàtica i literal dels 
Estatuts de les diferents federacions (majoritàriament aprovats en 2012) 
incompleixi el que es disposa en la norma federal respecte a la celebració 
dels seus congressos ordinaris. Així doncs, ha d'entendre's que l'aprovació 
de la modificació de l'article 5.1.b) dels Estatuts Federals i el Reglament 
Federal de Congressos suposa la derogació de la regulació relativa a 
aquestes qüestions dels àmbits inferiors del partit. 

Per tot l'anterior, l'òrgan competent per a la convocatòria dels respectius 
congressos haurà de regular a les seves bases de convocatòria el 
procediment i el calendari de celebració del mateix garantint el dret de 
participació dels militants com a elegibles i electors per a l'elecció directa 
de la Secretaria General en virtut del que es disposa en el Reglament 
Federal de Congressos, garantint el dret a acudir com a delegats al 
respectiu congrés i adaptant la resta de disposicions de la norma federal a 
la realitat territorial de cada àmbit. 


