
  



 

 
 

 

 
El 13è Congrés del PSIB-PSOE es celebrarà els dies 21 i 22 de juliol de 2017, al 
Conservatori Superior de Música (Alfons el Magnànim, 64, 07004, Palma). 

 

Dijous, 20 de juliol 
 
16.00 - 20.00 h.  Lliurament d’acreditacions i documentació (seu del PSIB-PSOE, C/ 
del Miracle, 1 1r, Palma). 
 

 

Divendres,  21 de juliol 

16.00–17.00 h. Lliurament d’acreditacions i documentació 

17.00  h. Inauguració del Congrés 

 Dictamen de la Comissió de Credencials. 
 

 Constitució del XIII Congrés a càrrec de la Secretaria d’Organització. 
 

 Elecció de la Mesa del Congrés. 
 

 Elecció de la Comissió Electoral. 
 

 Benvinguda a càrrec de la Presidència de la Mesa. 
 

 Informe gestió del PSIB-PSOE per part de la Secretària General. 
 

 Torns a favor i en contra (Podran intervenir 2 persones per agrupació: 
1 a favor i 1 en contra, amb un màxim de 2 minuts per torn). 

 
 Votació. 

 

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

 



 

 
 

19.00 h. Constitució i designació de les Comissions 

 Debat en comissions 

 

Dissabte,  22 de juliol 

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

9.30 h . Debat i aprovació dels dictàmens de les comissions. 

11.00-12.00 h. Votació dels òrgans del PSIB-PSOE. 

 

12.00 h. Cloenda 

 Proclamació de resultat. 

 Constitució de la nova executiva. 

  Intervenció convidat. 

 Intervenció de cloenda del nou/va Secretari/a General. 

 

 

 
El Cens Oficial de Militants tancat a data 01 d'abril de 2017 serà el cens vàlid per al 
Congrés del PSIB-PSOE i per tots els Congressos insulars. 

Els/Les delegats/des al 13è Congrés del PSIB-PSOE s’elegeixen a les Assemblees 
locals convocades a tal efecte. L’assignació de delegats/des es realitzarà d’acord amb 
el següent criteri: 

Un/a delegat/da per cada 10 militants o fracció superior a 5. En el cas de que qualque 
agrupació local no aconsegueixi representació a través d’aquest barem, se li 
garantirà un/a delegat/da. 

 
Per tal de facilitar la participació social al 13è Congrés del PSIB-PSOE, les 
Agrupacions podran convidar a aquells militants i persones no afiliades que 



 

 
 

considerin d’interès especial. Aquestes persones participaran amb veu però sense vot 
al Congrés. 
 
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 01 d'abril de 
2017. 
 
Aquesta proposta es presentarà a la Secretaria d’Organització del PSIB-PSOE en les 
dates que s’establiran adequadament. 
 

 

Al 13è Congrés del PSIB-PSOE hi participarà JSIB amb veu i vot en base al seu cens de 
data 01 d'abril de 2017, que és de 158 militants. El nombre de delegats de les JSIB 
serà proporcional a aquest nombre de militants, i en tot cas, la representació de JSIB 
serà, com a mínim, del 2% i com a màxim del 5% dels/les delegats/des al 13è Congrés 
del PSIB-PSOE, tal i com preveuen els Estatuts Federals a l’article 88. 

Les organitzacions sectorials constituïdes tindran dret de representació al 13è 
Congrés del PSIB-PSOE, amb veu i vot, proporcionalment al nombre d’afiliats i 
afiliades inscrits/es a l’Organització Sectorial de corresponent àmbit en data 01 
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 del PSIB-PSOE 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 01 d'abril de 2017. 
 



 

 
 

La Mesa del Consell Polític del PSIB-PSOE el representarà i serà l’encarregada 
d’elaborar la memòria de gestió del Consell Polític i de defensar-la davant el 13è 
Congrés del PSIB-PSOE. 

 

 

La Comissió d’Acreditacions estarà integrada per 2 representants nomenats per la 
Comissió Executiva del PSIB-PSOE, 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. 

 

Podran ser candidats/as aquelles persones que a més de formar part del cos 
electoral per al procés congressual, compleixin els següents requisits: 
 

 Siguin militants del PSIB-PSOE i no incorrin en causa d'inelegibilitat alguna.

 Reuneixin, com a mínim, l'aval del 10% del cos electoral.
 

La persona que desitgi iniciar una recollida d'avals al seu favor ho comunicarà a la 
Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE mitjançant el model oficial aprovat a 
aquest efecte, entre els dies 19 i 20 de juny. Una vegada comprovat que aquesta 
persona reuneix els requisits normatius, aquesta Comissió li facilitarà els impresos 
d'avals al seu favor immediatament abans que comenci el termini per a la recollida i 
presentació d'avals.



 

 
 

 

El Comitè Organitzador posarà a la disposició de les precandidatures el següent:

a) Les dades estadístiques de cens per saber el nombre d'avals necessaris 
per presentar la seva candidatura. 

b) Les dades de contacte de les agrupacions municipals o de districte. 

c) Els formularis oficials, tant individuals com a col·lectius, per a la recollida 
d'avals. 

Les comissions executives insulars i municipals o de districte facilitaran en igualtat de 
condicions l'activitat de les precandidatures. En cap cas això comportarà facilitar 
còpia del cens d'afiliats/as a les precandidatures. 

 

A partir de l'aprovació per part del Consell Polític de les presents bases de 
convocatòria, els aspirants a precandidats i les precandidatures realitzaran les seves 
activitats atenent als principis d'austeritat, responsabilitat i transparència, estant a 
tot moment sotmeses al control de la Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE, que 
establirà les condicions i limitacions per al finançament i els mecanismes per garantir 
la seva transparència.  
 
En tot cas, les campanyes de captació de fons, en qualsevol de les seves formes, es 
canalitzaran a través dels mecanismes posats a la disposició de les precandidatures 
per la Gerència, que garantirà el compliment de la Llei de Finançament de Partits 
Polítics. 

En cap cas es podran realitzar campanyes d'imatge o publicitat pagades o sotmeses a 
algun tipus de contraprestació. 
 

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 que preveurà mecanismes de seguretat que garanteixin la 
seva autenticitat. 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 
balears@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. 
 

Si 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. 

Verificats i recontats els avals presentats, la Comissió d'Ètica i 
Garanties del PSIB-PSOE realitzarà la proclamació provisional d'aquelles 
candidatures que hagin aconseguit el nombre mínim d'avals exigit i que compleixin 
amb la resta de requisits reglamentaris. Contra l'acord de proclamació provisional 
cabrà recurs en el termini de 24 hores 
en els termes reglamentaris establerts, no sent recurribles fets, acords 
o decisions que no siguin determinants en la proclamació de qualsevol 
precandidatura. 
 
Transcorregut el termini de recursos la Comissió d'Ètica i Garanties 
del PSIB-PSOE procedirà a la proclamació definitiva de candidatures. 
 

En el cas que únicament s'hagués presentat un/una candidat/a es procedirà a la 
proclamació d'aquest o aquesta com a secretaria/a general del PSIB-PSOE.  

 

En cas que resultessin proclamades dos o més candidatures, entre el dia 5 i 14 de 
juliol, s'obrirà un termini perquè les candidatures proclamades puguin realitzar actes 
de campanya a favor seu per aconseguir el vot de la militància.
 

 



 

 
 

 

Durant la campanya d'informació, els candidats/as hauran de mantenir en 
tot moment un comportament adequat amb els principis que inspiren la nostra 
organització. 

Sense perjudici de la individualitat de la campanya de cada candidatura, tots els actes 
i accions que les candidatures desenvolupin dins de la campanya d'informació, 
hauran de respectar i garantir uns criteris bàsics d'unitat d'imatge corporativa del 
Partit. Aquests criteris seran establerts pel Comitè 
Organitzador, sota la supervisió de la Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE. 

Les candidatures estan obligades a respectar la normativa interna del partit, el 
present Reglament i les instruccions que dicti el la Comissió d'Ètica i 
Garanties i el Comitè Organitzador per al desenvolupament del procés. 
 

A les candidatures, una vegada proclamades, se'ls facilitarà en igualtat de 
condicions accés als següents mitjans i recursos: 

 Un espai físic cedit pel PSIB que serveixi com a oficina-despatx de la 
candidatura. 
 

 Un espai a la pàgina web oficial del PSIB-PSOE. 
 

 Les candidatures podran, si ho desitgen, dirigir-se una única vegada a la 
militància amb càrrec als fons del partit, mitjançant enviaments de 
propaganda, dins d'un criteri d'austeritat i ocupació racional dels mitjans 
comuns. 

 
 Comunicacions per email a tots els electors que conformen el cens 

electoral dins dels límits que estableixi la Comissió d'Ètica i Garanties del 
PSIB-PSOE. 

 
 La seva coordinació amb l'Oficina de Premsa del PSOE. 

 

 

El llistat de votació per a l'elecció de la persona titular de la Secretaria General de la 
Comissió Executiva estarà conformat pel conjunt del cos 
electoral. En aquest cens, a més dels electors amb dret a sufragi figuraran els 
interventors designats per cadascuna de les candidatures. El cens de votació per a 



 

 
 

l'elecció de la persona titular de la Secretaria General serà remès pel Comitè 
Organitzador tres dies abans de la jornada de votació.
 

Amb caràcter general el centre de votació serà l'agrupació municipal o de districte a 
la qual es pertany per raó de militància. Els militants de les agrupacions amb un cens 
inferior a 10 votants podran exercir el seu dret al vot en l'agrupació amb més de 10 
votants més propera, si així ho consideren.  Sense perjudici d'això, la Comissió 
Executiva Provincial o Insular podrà agrupar, als mers efectes de la votació a diverses 
d'aquestes agrupacions, respectant el criteri de proximitat geogràfica, i designar a 
una d'elles com a centre de votació.

Abans del dia 30 de juny, les comissions executives municipals 
comunicaran al Comitè Organitzador aquelles agrupacions que són centre 
de votació així com aquelles que s'unifiquen a aquests centres.  Serà designat 
responsable de cada centre de votació la persona titular de la 
secretaria d'organització de l'agrupació municipal o de districte que sigui centre de 
votació o qui sigui designat per la Comissió Executiva Municipal o de Districte a 
aquest efecte.

Prenent com a referència el seu domicili d'afiliació, als afiliats/as directes/as se'ls 
assignarà pel Comitè Organitzador el centre de votació que s'establirà a  

les respectives seus provincials o insulars. 

 

Aquells electors de JSIB l'àmbit dels quals de militància no es correspongui amb cap 
agrupació municipal o de districte, seran assignats pels seus òrgans competents a 
centres de votació aplicant criteris de proximitat respecte del seu domicili d'afiliació. 

 

Les meses electorals estaran formades per una presidència i dues vocalies. Els seus 
membres seran triats mitjançant sorteig entre els militants de l'agrupació que sigui 
centre electoral, a celebrar per la respectiva Comissió Executiva almenys 5 dies 
abans de la jornada de votació. En aquest sorteig hauran de triar-se a més dels tres 
membres titulars de la mesa electoral i un suplent per a cadascun d'ells. No obstant 



 

 
 

això, s'habilita a la Secretaria d'Organització o la persona designada per la Comissió 
Executiva Municipal o de Districte del corresponent Centre Electoral a prendre les 
mesures necessàries perquè hi hagi una mesa formada a l'inici de l'horari de votació.  

Les meses situades a les seus provincials o insulars estaran integrades per 
tres membres de la seva respectiva Comissió d'Ètica. En cas que aquesta no estigués 
constituïda es realitzarà un sorteig entre els membres de la comissió executiva 
provincial, del que no formés part la persona titular de la Secretaria d'Organització. 

 

Cada candidatura podrà acreditar un màxim de dos militants amb dret a 
sufragi actiu com a interventors per a cada Taula electoral.  Aquests podran suplir-se 
lliurement entre si sense que puguin actuar tots dos al mateix temps en la taula. Els 
interventors exerceixen el seu dret a vot en la taula davant la qual estan acreditats.

Cada candidatura podrà acreditar com apoderats a militants amb dret de 
sufragi actiu. No podran exercir la seva funció simultàniament més de dos 
apoderats per centre de votació. Els apoderats exerceixen el seu dret al vot 
en la taula en la qual estan censats. 

El termini per a la designació d'interventors i apoderats finalitzarà 5 dies 
abans de la jornada de votació.

 

La votació, es desenvoluparà el dia 16 de juliol, a una sola volta, pel sistema de 
sufragi lliure, directe, secret i presencial. Amb caràcter general, l'horari de votació 
serà ininterromput de 10.00h a 20.00h. Excepcionalment, per a aquells centres 
electorals amb menys de 100 votants podrà habilitar-se un horari reduït de votació 
que haurà de ser d'un mínim den 4 hores. En tot cas, l'horari de votació serà 
assenyalat en la convocatòria. 

Per exercir el dret a sufragi actiu, l'elector haurà d'acreditar la seva identitat 
davant la Taula mitjançant la presentació del DNI, passaport o permís de conduir.  

Les comissions executives corresponents a cada centre de votació articularan els 
mitjans oportuns per garantir l'exercici secret del vot. 

El vot constarà de papereta i sobre. La Comissió d'Ètica i Garanties 
del PSIB-PSOE aprovarà els models oficials de paperetes i sobre para l'elecció de la 
Secretaria General de la Comissió Executiva. 



 

 
 

El Comitè Organitzador, a través de les agrupacions municipals, 
facilitarà el material de votació que constarà de cens, urna, paperetes de votació, 
sobres, model d'acta de constitució, sessió i escrutini. 

 

Una vegada finalitzada la jornada de votació es procedirà a l'escrutini dels vots. 
L'escrutini es durà a terme pels membres de la Taula electoral, que 
emplenarà l'acta amb els resultats, de la qual es facilitarà una còpia als 
representants de les candidatures que així ho sol·licitin.

Aquesta acta reflectirà, a més dels resultats, les incidències i les protestes dels 
representants de les candidatures, adjuntant a la mateixa els vots nuls i els vots 
reclamats o impugnats. 

Aquesta documentació haurà de fer-se arribar com més aviat millor a l'agrupació 
provincial o insular corresponent, que al seu torn la remetrà a la 
Comissió d'Ètica i Garanties del PSIB-PSOE en un termini màxim de 48 hores. 
El resultat es comunicarà al centre de dades a través del procediment establert pel 
Comitè Organitzador. 

 

Es consideraran vots en blanc l'emès en sobre sense papereta. 

Es consideressin vots nuls: 

 Els emesos amb sobres o paperetes diferents dels oficials.  
 

 Els emesos sense sobre.  
 

 Els sobres que continguin paperetes de diferents candidatures.  
 

Aquells en els quals, en el sobre o en la papereta, s'hagin realitzat 
inscripcions, excepte aquelles que, per la seva entitat, no generin dubtes sobre la 
voluntat de l'elector.  

Es considerarà un únic vot vàlid al sobre que contingui diverses paperetes de la 
mateixa candidatura. 

 

 



 

 
 

Rebuts les dades de l'escrutini de les taules electorals, la Comissió d'Ètica 
i Garanties del PSIB-PSOE proclamarà el resultat provisional de l'elecció. 
Contra el resultat provisional les candidatures podran interposar recursos davant la 
Comissió d'Ètica i Garanties en el termini de 24 hores des del final de l'acte de 
votació. La Comissió d'Ètica i Garanties resoldrà els recursos presentats en el termini 
de 72 hores i, amb les decisions adoptades, proclamarà el resultat definitiu. 

El Consell Polític del PSIB-PSOE aprovarà la Ponència Marc que ha de servir de text 
base per a la celebració del 13è Congrés del PSIB-PSOE. La Ponència Marc serà 
enviada a les federacions insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, a l’agrupació insular 
de Formentera i a les agrupacions locals el dia 19 de juny de 2017 per al seu debat i 
esmenes.

Amb la finalitat de facilitar la seva difusió, la Ponència Marc també es publicarà a la 
pàgina web del PSIB-PSOE. 

 

 

Divendres, 9 de juny de 2017: Convocatòria 13è Congrés del PSIB-PSOE. 

Dilluns, 19 de juny de 2017: Enviament Ponència Marc, Memòries de Gestió del PSIB-
PSOE i Ordre del Dia del Congrés. 

Del  21 al 30 de juny de 2017: Celebració d’Assemblees locals per l’elaboració 
d’esmenes a la Ponència Marc, votació Memòries de Gestió i elecció de delegats/des 
al Congrés del PSIB. 

Dilluns 10 de juliol de 2017: Elecció de la Comissió de Credencials del PSIB-PSOE. 

Divendres, 14 de juliol: Enviament als delegats/des de la Memòria d’Esmenes. 

Dijous, 20 de juliol de 2017: Constitució de la Comissió de Credencials. 

Del 21 al 22 de juliol de 2017: Celebració del 13è Congrés PSIB-PSOE. 



 

 
 

 

Es celebraran entre el 21 i 30 de juny, per tal debatre i votar la gestió dels òrgans de 
gestió, debatre i votar les propostes d’esmenes a la Ponència Marc i elegir 
delegats/des al Congrés del PSIB. 

Es celebraran com a màxim fins al divendres 30 de juny, per tal d’elaborar esmenes al 
Congrés del PSIB-PSOE i votar les Memòries de Gestió del PSIB-PSOE.

 

Tal i com preveu l’article 37.2 les Estatuts del PSIB-PSOE, les Agrupacions, les 
Organitzacions Sectorials, les JSIB i les associacions i col·lectius adherits podran 
formular suggeriments a l’Ordre del Dia provisional del Congrés, podran presentar 
proposicions, esmenes parcials o ponències alternatives sobre matèries de qualsevol 
naturalesa, tant si figuren incloses a la Ponència Marc com si no.

Aquestes proposicions hauran de comptar amb un mínim d’un 20% del suport en la 
respectiva Assemblea, o òrgan homòleg.

L’elecció de delegats/des es realitzarà a través del sistema establert a l’article 5.2 
dels Estatuts Federals.

Així doncs, seran elegits en llistes completes, paritàries, tancades i bloquejades. No 
podran assistir al Congrés com a delegats/des els membres dels respectius òrgans 
executius.

Amb caràcter general, per tal de poder ser elegit delegat/da al Congrés del PSIB-
PSOE s’haurà de 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 del PSIB-PSOE.

Sense perjudici de l’anterior paràgraf, els integrants de JSIB no hauran de tenir la 
condició de militants del PSOE, però sí hauran de ser membres de ple dret de JSIB.

 

 

 

 



 

 
 

El Consell Polític habilita a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE per a dictar aquelles 
normes i resolucions que siguin necessàries per al desenvolupament, aclariment i 
aplicació del que disposa la present convocatòria, així com en els Estatuts del PSIB-
PSOE. 

 

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 del/a Secretari/a 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/es 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. 


