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CONVOCATÒRIA DEL 12è CONGRÉS FEDERAL DEL PARTIT SOCIALISTA 
DE LES ILLES BALEARS

1. Data i lloc de celebració

El 12è Congrés del PSIB-PSOE es celebrarà els dies 25 i 26 de febrer de 

2012, a Palma (lloc a determinar).

2. Ordre del dia provisional

1. Dictamen de la Comissió de Credencials

2. Elecció de la Mesa

3. Inauguració del Congrés

4. Elecció  de  la  Comissió  Electoral  i  obertura  del  termini  per  a  la 

presentació de les candidatures a la Secretaria General del PSIB-

PSOE

5. Presentació dels Informes de Gestió. Debat i votació

6. Constitució de les Comissions

7. Informe  de  la  Comissió  Electoral  i  proclamació  de  la/les 

candidatura/es a la Secretaria General del PSIB-PSOE. Elecció del/la 

Secretari/a General

8. Presentació, debat i aprovació dels dictàmens de les comissions

9. Presentació de candidatures als òrgans del PSIB-PSOE i elecció

10.Cloenda

3. Tancament del Cens Oficial  de Militants i criteris d’assignació de 
delegats/des

El Cens Oficial de Militants tancat a data 26 de novembre de 2011 serà el 

cens vàlid per al Congrés del PSIB-PSOE i per tots els Congressos insulars.

Els/Les  delegats/des  al  12è 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:
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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.

4. Participants

Per tal de facilitar la participació social al 12è 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 

26 de novembre de 2011.

Aquesta proposta es presentarà a la Secretaria d’Organització del  PSIB-

PSOE en les dates que s’establiran adequadament.

5. Representació de JSIB i Organitzacions Sectorials

Al 12è Congrés del PSIB-PSOE hi participarà JSIB amb veu i vot en base al 

seu cens de data 26 de novembre de 2011, que és de 179 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 12è Congrés del PSIB-PSOE, 

tal i com preveuen els Estatuts Federals a l’article 87.

Les organitzacions sectorials constituïdes tindran dret de representació al 

12è 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  26  de  novembre  de  2011.  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.
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6. Corrents d’opinió

Al 12è 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  26  de  novembre  de 

2011. 

7. Designació dels membres per a la defensa de la gestió del Consell 
Polític del PSIB-PSOE

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 12è Congrés del PSIB-PSOE.

8. Elecció  de  representants  del  Consell  Polític  per  al  sorteig  de  la 
Comissió d’Acreditacions

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.

9. Presentació de candidatures a la Secretaria General

Per a accedir a la Secretaria General del PSIB-PSOE 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 12è Congrés del PSIB-PSOE.
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D’acord amb el que estableix l’article 38 dels Estatuts del PSIB-PSOE, la 

presentació de candidatures a la Secretaria General haurà de comptar amb 

l’aval d’almenys el 20% dels/les delegats/des al Congrés, sense que cap 

d’ells/es pugui comptar amb l’aval de més del 30% de dits/es delegats/des.

El termini de presentació de candidatures quedarà obert un cop elegida la 

Mesa del 12è Congrés del PSIB-PSOE.

La recollida d’avals per a la presentació de candidatures a la Secretaria 

General s’haurà de realitzar al  mateix Congrés entre els/les delegats/des 

efectivament  acreditats/des,  un  cop  obert  el  termini  de  presentació  de 

candidatures i en els models d’aval validats per la Comissió Electoral triada 

en el Congrés.

Els que hagin presentat la seva candidatura a la Secretaria General podran 

acreditar davant la Comissió Electoral un/a representant que estigui present 

en la verificació dels avals i de l’escrutini.

En virtut  del  que estableix la disposició addicional  quarta  del  Reglament 

Federal de Congressos, un/a mateix/a delegat/da no podrà avalar a més 

d’un/a candidat/a. En cas de succeir això, es produirà l’anulació de tots els 

avals atorgats pel/la delegat/da en qüestió.

Dels/les precandidats/es

Els/les  militants  que  comptin  amb  l’aval  del  10%  dels/les  membres  del 

Consell Polític o del 10% dels/les militants del PSIB-PSOE, podran obtenir 

la condició de precandidat/a.

En conseqüència, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE posarà a la seva 

disposició els següents mitjans:

• Un espai a la pàgina web del PSIB-PSOE

• Un enviament telemàtic a totes les agrupacions del PSIB-PSOE amb 

la seva proposta de candidatura.
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• Un enviament telemàtic a tots/es els/les delegats/des del Congrés.

Per  tal  d’accedir  a  aquests  mitjans,  els/les  precandidats/es  hauran  de 

contactar amb la Secretaria d’Organització del PSIB-PSOE.

10.Ponència Marc

El Consell  Polític  del PSIB-PSOE aprovarà la Ponència Marc que ha de 

servir de text base per a la celebració del 12è 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 10 de gener de 2012 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. 

11.  Calendari previ a la celebració del 12è Congrés del PSIB-PSOE

Dimecres 14 de desembre de 2011: Convocatòria 12è Congrés del PSIB-

PSOE.

Dimarts 10 de gener de 2012: Enviament Ponència Marc i Memòries de 

Gestió del PSIB-PSOE.

Del  9  al  15  de  gener  de  2012: Celebració  d’Assemblees  locals  per 

l’elaboració  d’esmenes  a  la  Ponència  Marc  FEDERAL  i  elecció  de 

delegats/des  als  Precongressos,  al  Congrés  del  PSIB,  als  Congressos 

Insulars i al Congrés de Palma.

Dijous 9 de febrer de 2012:  Límit celebració Assemblees per l’elaboració 

d’esmenes al Congrés PSIB-PSOE i votació Memòries de Gestió.

Divendres 10 de febrer de 2012: Enviament als delegats/des de la 1era 

Memòria d’Esmenes. 

Dilluns 13 de febrer de 2012: Elecció de la Comissió de Credencials del 

PSIB-PSOE.

Dijous  23  de  febrer  de  2012: Enviament  als  delegats/des  de  la  2ona 

Memòria d’Esmenes.
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Divendres  24  de  febrer  de  2012: Constitució  de  la  Comissió  de 

Credencials.

Del 25 al 26 de febrer de 2012: Celebració del 12è Congrés PSIB-PSOE.

12.Desenvolupament del calendari precongressual

A) Assemblees de les Agrupacions Locals:

Es celebraran entre el 9 i el 15 de gener, per tal debatre i votar la gestió dels 

òrgans federals,  debatre  i  votar  les  propostes  d’esmenes a  la  Ponència 

Marc Federal i elegir delegats/des als Precongressos, al Congrés del PSIB, 

als Congressos Insulars i al Congrés de Palma.

Es celebraran com a màxim fins al  dijous 9 de febrer,  per tal  d’elaborar 

esmenes al  Congrés del PSIB-PSOE i  votar les Memòries de Gestió del 

PSIB-PSOE.

B) Precongressos insulars

Es celebraran com a màxim fins al 22 de gener de 2012, per tal de debatre i 

votar la gestió dels òrgans federals, debatre i votar les propostes d’esmenes 

a la Ponència Marc Federal i elegir delegats/des al Congrés Federal.

C) Procediment per a l’elaboració d’esmenes i elecció de delegats/des

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.
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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, 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 12è 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.

D) Desenvolupament de la convocatòria

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.
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