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PREÀMBUL
La Federació Pitiusa del PSOE, ha estat l’Organitza-
ció política dels socialistes d’illes d’Eivissa i Formen-
tera des de l’entrada de la democràcia en els anys 70.

Es va refundar el dia 10 d’agost de 1977, fruit del 
treball realitzat per un grup de companys i compa-
nyes socialistes que formaven una Comissió Gestora 
que per unanimitat van constituir el Partit Socialista 
Obrer Español a les Pitiuses, subscrivint la Declaració 
de Principis i els acords dels Congressos del Partit i 
acceptant la denominació de FEDERACIÓ PITIUSA 
per a les illes d’Eivissa i Formentera, amb la següent 
declaració de principis:

1. Reafirmar nostra total independència de les altres Fe-
deracions del PSOE a nivell de l’Estat Español, amb la 
convicció que l’autonomia de la qual, com a socialistes 
som autèntics defensors, ha de començar pel propi 
partit. Tot això emmarcat en l’organisme interinsular de 
l’arxipèlag al que geogràficament pertanyem i compro-
metent-nos a negociar amb les altres illes les funcions 
d’aquest organisme.

2. Potenciar al màxim les instàncies unitàries per fer una 
realitat a les Pitiuses la Unitat Socialista, tenint la cer-
tesa que una anàlisi en profunditat dels diversos punts 
de vista ens ha de portar al reconeixement que les dife-
rències són de matisos i no d’objectius irreconciliables.

3. Declarar obertament la nostra vocació marxista, la qual 
cosa suposa una anàlisi contínua de la realitat i una 
política de masses de cara a la sensibilització popular 
sobre els principals problemes que tenen plantejats Ei-
vissa i Formentera.

4. Insistir en la urgent necessitat de crear els organismes 
pertinents entre les Agrupacions que van a compondre 
la FEDERACIÓ PITIUSA per a l’estudi de la nostra perso-
nalitat com a poble; exigint de l’Estat el respecte cap a 
les nostres peculiaritats històriques, culturals, geogrà-
fiques, sociològiques, etc, i la cooficialitat de la nostra 
llengua a tots els nivells. 

5. Recaptar de la illa de Formentera la seva cooperació en 
les tasques pròpies de la Federació, reconeixent la seva 
total independència organitzativa, executiva i tàctica, 
amb les úniques limitacions lògiques de respectar la 
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disciplina del Partit que tots hem acceptat.

6. Lluitar al costat de les altres forces polítiques progres-
sistes per aconseguir un Estatut d’Autonomia que doni 
cabuda als nostres plantejaments de llibertat i autoges-
tió, base de la filosofia socialista. 

7. Reiterar una vegada més nostra fe en la Democràcia i 
en la Sobirania del Poble, conscients que el camí obert 
el passat dia 15 de juny no és més que l’inici del quefer 
polític que hem de convertir en realitats si volem una 
Espanya autènticament lliure, justa i democràtica. 

Posteriorment es van anar configurant les diferents 
Agrupacions Socialistes de tots els municipis d’Eivissa 
i Formentera, creant-se una estructura municipal forta 
i consolidada.

A l’11 Congrés celebrat els dies 25 i 26 de juliol de 2008 
la Federació Socialista Pitiusa (FSP-PSOE) va passar a 
denominar-se Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) 
i l’Agrupació de Formentera es va constituir com  Agru-
pació Insular independent, segons els estatuts del 
PSIB-PSOE, i adaptant-se a la nova estructura política/
administrativa de la illa amb la constitució del Consell 
de Formentera.

Per aconseguir un futur millor, en el qual els grans prin-
cipis del socialisme democràtic estiguin presents, la lli-
bertat, la justícia social, la igualtat i la solidaritat, el Par-
tit Socialista Obrer Español a la Illa d’Eivissa, regularà el 
seu funcionament amb els següents

 ESTATUTS.
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ARTICLE 1.

1. La Federació Socialista d’Eivissa (FSE) és l’organització 
política en la qual militen els socialistes d’Eivissa. La 
FSE-PSOE està integrada en el Partit dels Socialistes de 
les Illes Balears (PSIB-PSOE) i és l’òrgan polític del Partit 
Socialista Obrer Español (PSOE) a la illa d’Eivissa.

2. La FSE-PSOE és l’organització política de la classe tre-
balladora i dels homes i dones que lluiten contra tot ti-
pus d’explotació, aspirant a transformar la societat per 
convertir-la en una societat lliure, igualitària, solidària i 
en pau que lluita pel progrés dels pobles. Els seus ob-
jectius i programes són els fixats a la seva declaració de 
principis i en les resolucions dels seus Congressos.

ARTICLE 2.

L’organització de la FSE-PSOE s’inspira en els següents 
principis:

1. La democràcia com a forma de participació i corespon-
sabilitat dels i les militants en la vida del Partit.

2. La igualtat entre militants, sense distinció alguna.

3. El respecte a la llibertat de consciència i a la llibertat 
d’expressió en el si del Partit de cadascun dels seus mili-
tants. Es garanteix la total llibertat de discussió interna, 
tant a cada afiliat/da  individualment com a través dels 
diferents corrents d’opinió, formades pel conjunt d’afili-
ats/des que mantinguin els mateixos criteris i opinions, 
que podran expressar-se a través dels diferents àmbits 
de l’Organització i per les lleres establertes en aquests 
Estatuts. 

4. El compliment de les decisions adoptades pels òrgans 
competents del Partit.
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5. La concepció federal de l’Organització, entesa com a in-
tegració de les col·lectivitats que la componen i basada 
en l’autonomia dels seus òrgans dins de les competèn-
cies que estatutàriament li corresponen.

6. La unitat del Partit descansa essencialment en la unitat 
de pensament fonamental que es conté al seu Progra-
ma Màxim, en les Resolucions dels Congressos i en la 
unitat d’acció de les seves militants cara a la Societat.

7. Entre el Programa Màxim i l’acció, intervé l’ample camp 
dels programes transitoris i sectorials, així com definició 
d’estratègies i tàctiques per dur-les a terme. Sobretot 
això pot i ha de recaure el permanent examen i debat 
en el si de l’Organització, a través de les lleres estatutà-
ries establertes.

8. Correspon als òrgans col·legiats que representen a tota 
l’Organització, en cada nivell, decidir, dins de l’òrbita de 
les seves respectives competències, les resolucions que 
fixen la posició del PSOE, així com marcar les directrius 
que duran a terme i concretaran els òrgans executius, 
posant-los en pràctica amb el suport i cooperació de 
tota la militància.

9. Els/les militants que discrepin de les decisions adopta-
des poden mantenir el seu criteri. Sense trencar la uni-
tat d’acció davant la societat, els/les militants són lliures 

d’expressar les seves opinions a l’interior de l’Organit-
zació, perquè els assisteix la facultat d’intentar canviar 
per els

9. Els/as militants que discrepin de les decisions adopta-
des poden mantenir el seu criteri. Sense trencar la uni-
tat d’acció davant la societat, els/as militants són lliures 
d’expressar les seves opinions a l’interior de l’Organit-
zació, perquè els assisteix la facultat d’intentar canviar 
pels canals estatutaris que es varen establir en un mo-
ment donat. No existeixen dogmes en un partit demo-
cràtic, ni majories irreversibles. 

10. El dret a expressar el propi pensament i proposar-li-ho 
als altres competeix a cada afiliat/da individualment, 
així com als conjunts d’afiliats/des que coincidint en 
certs criteris i opinions constitueixen un corrent d’opi-
nió en el si del Partit.

11. En conseqüència, la funció principal dels corrents d’opi-
nió en el si del Partit és, quan n’hi hagués, estimular el 
debat intern aportant crítiques, anàlisis, alternatives i 
prioritats per al desenvolupament del programa soci-
alista.

12. Donada la complexitat dels problemes amb els quals 
en l’actualitat el Partit ha d’enfrontar-se, resulta amb 
freqüència impossible que puguin formular-se estudis i 
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alternatives sense un mínim de treball en equip, sense 
intercanviar la documentació necessària, sense practi-
car reunions de debat, etc. Per això, els i les afiliats/des 
que coincideixen amb un corrent d’opinió tindran dret 
a l’ús d’aquests elements.

13. Els i les afiliats/das que participen en els treballs d’un 
corrent d’opinió cuidaran que no trascendeixin a l’ex-
terior de l’Organització expressions contràries a les 
resolucions dels Congressos i les dels altres òrgans de 
direcció.

14. Els corrents en el si de l’Organització existeixen en fun-
ció del Partit. Les seves aportacions tenen al Partit com 
a destinatari. És conseqüència, el seu fruit ha de projec-
tar-se com a aportació o com a proposta als òrgans del 
Partit en l’àmbit en què cada afiliat/ada desenvolupi la 
seva vida orgànica.

15. Els/as afiliats/des que, sense descuit de les seves tas-
ques com a militants del Partit, duen a terme la seva 
labor en un corrent han de respectar escrupolosament 
les funcions dels òrgans estatutaris, sent ben consci-
ents que si a ells els competeix aprofundir i difondre en 
el si de l’Organització els seus plantejaments peculiars, 
competeix definir la posició del Partit en el seu conjunt 
de les Assemblees, Congressos i Comités i que sola-
ment a aquests organismes correspon exclusivament 

decidir l’acció en la societat del Partit Socialista.

16. Els corrents d’opinió han de posar en coneixement dels 
organismes executius del seu respectiu àmbit les seves 
actuacions i en particular la documentació fruit de la 
seva reflexió i treball per a coneixement per l’Organit-
zació.

17. Els i les militants que resultessin triats/des com a mem-
bres dels òrgans deliberants en virtut de la proposta 
d’una determinada corrent, no representen al corrent 
en els mateixos, compliran la seva labor al servei de 
la totalitat del Partit com tots els restants membres 
d’aquestes institucions.

Els i les militants que coincideixin en un mateix corrent 
d’opinió podran coordinar-se per a les convocatòries 
deliberants i la realització dels seus treballs i transmis-
sió dels seus informes. Els/les militants que coincideixin 
en els corrents d’opinió tindran accés als òrgans de co-
municació del Partit.

Les reunions dels/les afiliats/dess que coincideixin amb 
un corrent d’opinió podran celebrar-se en els locals del 
Partit, sense que pugui impedir-se l’accés a ells a cap 
militant.
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18. L’existència de corrents no podrà implicar la seva fixa-
ció en designacions o títols formalment reconeguts per 
la FSE-PSOE.

ARTICLE 3.

Els òrgans de representació seran triats d’acord als se-
güents criteris:

Elecció d’Òrgans Executius:

- Les Comissions Executives Municipals i de districte, 
seran triades per mitjà del sistema de vot majoritari.

- La Comissió Executiva de la FSE-PSOE serà triada 
pel següent sistema:

Elecció del Secretari/a General: mitjançant vot indivi-
dual, directe i secret de tots/es els/les Delegats/des del 
Congrés. La presentació de candidatures a la Secretaria 
General ha de comptar amb l’aval de, almenys, el 20% 
dels/les Delegats/des al Congrés, sense que cap d’elles 
pugui comptar amb l’aval de més del 30% d’aquests/es 
delegats/des.

Elecció de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE: 
mitjançant el sistema majoritari a proposta del/de la 
Secretari/a General electe/a.

Elecció de Delegats/des, Participants i Comités.

- Els/les delegats/as dels Congressos, els/les partici-
pants en les conferències, els/les membres del Co-
mité Insular de la FSE-PSOE i els/les membres del 
Consell Polític del PSIB-PSOE seran triats en llistes 
completes, tancades i bloquejades. Als diferents 
Congressos no podran assistir com delegats/des 
membres electes dels respectius òrgans executius.

- En el cas que existeixin dues llistes, la minoria que 
obtingui com a mínim un 20 per 100 dels vots vàlids 
de les candidatures, tindrà una representació pro-
porcional a aquests. En tot cas, la llista que obtingui 
la majoria tindrà dret a la meitat més un dels/les de-
legats/des a triar.

- En el cas que existeixin més de dues llistes i cap 
obtingui la majoria, la més votada tindrà dret a una 
representació de la meitat més un dels càrrecs a tri-
ar, repartint-se la resta proporcionalment entre les 
altres candidatures que hagin superat el 20%.
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LA MILITÀNCIA

ARTICLE 4.

1. Podran adquirir la condició d’afiliats i afiliades del Partit 
Socialista Obrer Español els ciutadans i ciutadanes ma-
jors de divuit anys que manifestin la seva voluntat de 
col·laborar i participar en les activitats del Partit.

La condició d’afiliat o afiliada, bé com a militant o com a 
simpatitzant s’adquireix per mitjà de la inscripció en el 
cens corresponent.

La sol·licitud formal d’ingrés s’emplenarà en les Agrupaci-
ons Municipals i/o de Districte del Partit i, en un termini 
màxim de set dies, es publicarà durant quinze dies en 
el tauler d’anuncis. En el cas de no produir-se cap ob-
jecció, la Comissió Executiva Municipal tramitarà l’alta 
al Departament Federal d’Afiliació i Cens, havent d’in-
formar-se de la mateixa en la primera Assemblea Ordi-
nària per celebrar. 

2. En cas de presentar-se alguna objecció, que haurà de 
ser per escrit i degudament motivada, l’admissió serà 
sotmesa a la primera assemblea ordinària per celebrar, 
prèvia audiència dels/les interessats/des per la Comis-
sió Executiva de l’Agrupació. Contra la decisió de l’As-
semblea cabrà recurs davant la Comissió Executiva 
d’àmbit superior.

ARTICLE 5.

En supòsits excepcionals i per la necessària reserva, 
la Comissió Executiva de la FSE-PSOE podrà concedir 
l’ingrés directament. Les persones afiliades, que no 
pertanyin a cap Agrupació i depenguin en la seva 
actuació de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, no 
podran exercir ni ostentar càrrecs orgànics de repre-
sentació del Partit.
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ARTICLE 6.

1. Són drets dels i les militants, sense discriminació o 
privilegi algun, els següents:

a) El dret a rebre de l’Organització la formació política o 
tècnica que millor permeti col·laborar en la lluita pel 
Socialisme, i en l’èxit de l’Organització en les tasques 
que se li encomanin.

b) El dret a rebre a través dels canals orgànics informa-
ció sobre les decisions adoptades pels òrgans del 
Partit en els diferents nivells, i en general sobre totes 
aquelles qüestions que afectin a la vida interna del 
Partit, a la seva projecció externa i a la seva activitat 
institucional.

c) El dret a formar part dels grups socialistes que es for-
min o existeixin i a la lliure expressió d’idees o inicia-
tives en el seu si.

d) El dret de discussió i crítica sobre posicions polítiques 
pròpies i alienes, mitjançant la lliure expressió oral o 
escrita i a la seva lliure comunicació dins del Partit.

e) El dret a realitzar manifestacions públiques, judicis 
de valor i expressió d’opinions, de forma lliure, lle-
ial i responsablement amb els límits de respecte a la 
dignitat de les persones, així com a les resolucions i 
acords democràticament adoptats pels Òrgans del 
Partit, en el marc de les seves competències estatu-
tàries.

f) El dret a ser candidat/a en quants processos electo-
rals interns i externs es plantegin, sense veto o ob-
jecció algun que suposi discriminació o avantatge, 
excepte les limitacions que en aquests Estatuts s’as-
senyalin per raó d’antiguitat en la militància o per in-
compatibilitats. Serà condició necessària per exercir 
aquest dret l’estar al corrent de cotització així com 
del pagament de la quota assignada cas d’exercir un 
càrrec públic.

g) El dret al control polític dels seus elegits/des  respon-
sables, basat en una informació veraç, en la lliure ex-
pressió, el respecte a les persones i la subjecció al 
lloc i temps reglamentàriament establerts.

h) El dret a la protecció externa pel propi Partit, enfront 
dels atacs injusts, i interna, mitjançant l’actuació im-
parcial i equitativa dels òrgans competents.

i) El dret a la utilització de mitjans materials i humans de 
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l’Organització per al compliment de les seves obli-
gacions i l’exercici dels seus drets amb la correspo-
nent autorització dels òrgans executius de la instàn-
cia que es tracti.

j) El dret a concursar en quantes ocasions es produeixin 
per cobrir llocs de treball remunerats de l’Organitza-
ció, que evitarà la lliure designació de col·laboradors/
es, funcionaris/es o treballadors/es, excepte en els 
llocs d’estricta confiança. Igualment es tindrà dret 
a ser triat/da membre de tribunals qualificadors, o 
d’examen, en el nivell corresponent i a ser informat/
da de les convocatòries que a aquest efecte es rea-
litzin.

k) La FSE-PSOE es pronuncia per la democràcia parità-
ria entre homes i dones i, en conseqüència adopta 
el sistema de representació en virtut del com cap 
sexe tingui menys del 40% ni més del 60% de re-
presentació en qualsevol òrgan d’adreça, control o 
executiu de la FSE-PSOE.  Aquesta proporció serà 
aplicable a la composició de les candidatures electo-
rals, tant en la integritat de la llista com en el conjunt 
de llocs sobre els quals existeixi previsió de resultar 
electes. S’invalidaran o no es ratificaran pels òrgans 
corresponents aquelles llistes que no compleixin 
l’establert en aquest apartat. Qualsevol excepció a 

aquesta norma haurà de ser autoritzada per l’òrgan 
competent, previ informe motivat.

l) Dret a participar en una Organització Sectorial.

2. Són deures dels afiliats:

a) El sentit de la responsabilitat en el treball i en quants 
àmbits desenvolupi la seva activitat.

b) Guardar silenci en aquells assumptes o decisions 
adoptades per òrgans de representació, que la seva 
temàtica així ho requereixi.

c) La defensa dels interessos generals de l’Organització, 
la Declaració de Principis, Programa, Resolucions 
i Estatuts aprovats pels seus Congressos, així com 
els acords legítimament emanats dels seus òrgans 
d’adreça, no podent pertànyer a una altra organitza-
ció política diferent.

d) La solidaritat material i moral amb els/les altres mili-
tants de l’Organització, el respecte a les seves opini-
ons i posicions, a les seves persones i a l’obligada col-
laboració sense discriminació per raons de diferent 
forma de concepció política.
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e) La col·laboració econòmica a través de l’abonament 
d’una quota mitjançant domiciliació bancària així 
com l’aportació que correspongui en cas de ser càr-
rec públic.

f) La realització de treballs polítics, socials i sindicals 
concrets, sota el coneixement de la Comissió Execu-
tiva Municipal o de Districte i en col·laboració amb 
els companys i les companyes que en la mateixa tas-
ca constitueixen equip.

g) L’aportació dels seus coneixements a quants òrgans i 
institucions del Partit l’hi demandin.

h) La remissió a través dels canals orgànics que s’esta-
bleixin, de quanta informació posseeixi en relació 
amb les tasques de l’Organització.

i) L’assistència activa a quants actes de la vida orgànica 
i política convoqui l’Organització.

j) L’acceptació d’aquelles comeses de representació 
política que democràticament li siguin requerits o 
executivament designats, segons els casos i excepte 
circumstància o causa justificada.

k) Acatar quantes resolucions es dictin pels òrgans com-
petents en el marc de la seva activitat reglamentada 
i amb les formalitats precises.

l) Ser interventor/a o Apoderat/da en els diferents pro-
cessos electorals.

ARTICLE 7.

Els membres del Partit hauran de participar activa-
ment en associacions i moviments socials de ten-
dència progressista. En cas d’actuar sindicalment 
hauran de fer-ho preferentment en la Unió General 
de Treballadors (UGT). En la seva acció hauran d’apli-
car i defensar l’estratègia del Partit, decidida pels òr-
gans competents del mateix en cada cas.

ARTICLE 8.

L’afiliat o l’afiliada que observi mala conducta cívica 
o ètica, falti al programa o als acords o resolucions 
del Partit, expressi públicament les seves opinions 
en termes irresponsables o amb deslleialtat al Partit 
o als seus militants, cometi actes d’indisciplina, inju-

12



Octubre de 2012

2n Congrés dels i les socialistes d’Eivissa~ FSE

Estatuts de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE).

riï o calumniï a alguna persona afiliada, o de qualse-
vol altra forma violi les obligacions que a tots els/les 
membres del Partit imposen els presents estatuts, 
serà sancionat/da, previs els tràmits reglamentaris 
i mitjançant decisió dels òrgans competents, amb 
mesures que podran arribar fins a l’expulsió en apli-
cació de les normes internes vigents.

Els/les afiliats/des tindran dret al fet que se’ls faciliti 
un protocol de benvinguda en la seva incorporació 
al partit una vegada acceptada la seva afiliació, on 
se’ls formi i informe sobre l’organització del partit i 
la seva estructura.

ARTICLE 9.

Els/les afiliats/des que deguin més de sis mesos de 
cotització perdran la seva condició d’afiliats/des co-
titzadors, prèvia notificació escrita de la situació en 
què es troben, adquirint el caràcter de simpatitzant 
fins que es produeixi el pagament de les quotes de-
gudes, menys en els casos en què es justifiqui la falta 
de cotització és deguda a una situació d’atur, o qual-
sevol altra causa de força major, que li impedeixi fer 
front a la mateixa.

ARTICLE 10.

Els afiliats i les afiliades del Partit tindran dret a inter-
venir en les deliberacions de l’Agrupació de la localitat 
on accidentalment resideixin, sense dret al vot, excep-
te acord contrari dels Congressos respectius del PSIB-
PSOE o de la FSE-PSOE.

ARTICLE 11.

Els/les membres del Partit no poden prestar el seu su-
port o participació a manifestacions, actes o qualsevol 
altra iniciativa política promoguda per altres organitza-
cions expressament prohibides pels òrgans del Partit o 
la convocatòria del qual tanqui contradicció amb les re-
solucions del Comité Federal i/o Congressos del Partit.

13



Octubre de 2012

2n Congrés dels i les socialistes d’Eivissa~ FSE

lluitar el present, guanyar el futur.

ARTICLE 12.

En l’àmbit de la illa d’Eivissa els i les simpatitzants i vo-
tants podran participar en aquells aspectes de la vida 
partidària que no tinguin caràcter orgànic o decisori, en 
els quals la capacitat d’acordar correspon a la militàn-
cia. Les Agrupacions Municipals i de Districte elabora-
ran sobre la base de les peticions rebudes, el cens de 
votants i simpatitzants que seran convocats/des als ac-
tes, reunions i activitats que correspongui. A més, els/
les votants i simpatitzants rebran la informació precisa 
que el Partit consideri del seu interès.

ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS

ARTICLE 13.

1. La FSE-PSOE podrà establir convenis de col·laboració 
amb les associacions culturals, professionals, recreati-

ves, reivindicatives, cooperatives, centres d’estudis, or-
ganitzacions tècniques i clubs d’opinió o similars que 
desenvolupin la seva labor en el si de moviments so-
cials (ecologisme, pacifisme, feminisme, etc.); el movi-
ment ciutadà (associacions de veïns/es, consumidors, 
etc.); el món de la cultura, investigació teòrica, ideolò-
gica i la Universitat; les reivindicacions socials (tercera 
edat, joves, etc.), sempre que ni en els seus estatuts ni 
en les seves finalitats hi hagi contradiccions amb els 
principis ideològics i les resolucions dels Congressos 
de la FSE-PSOE.

2. La col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni 
subscrit amb la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, i 
en el qual s’especificaran els deures i els drets de les 
organitzacions col·laboradores, entre els quals podrà 
estar el de participar al Congrés i en el Comité Insular 
d’Eivissa.

3. En la primera reunió que celebri el Comité Insular hau-
rà de pronunciar-se sobre el conveni de col·laboració 
aprovant-ho per majoria dels i les presents. En qualse-
vol cas, es podrà recórrer al òrgan immediatament su-
perior.
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L’ESTRUCTURA DEL PARTIT

ARTICLE 14.

La FSE-PSOE és una organització política de caràcter 
insular, constituïda sobre la base d’Agrupacions Muni-
cipals i de Districte.

ARTICLE 15.

L’Agrupació és la unitat de participació, militància i vida 
política dels afiliats i les afiliades. Dins dels següents 
principis bàsics:

a) La unitat bàsica de militància és l’Agrupació.

b) Les Agrupacions seran responsables del compliment 
de les obligacions de la militància, així com de ga-
rantir la seva participació en les tasques del Partit.

c) Els òrgans de l’Agrupació són l’Assemblea i el Comis-
sió Executiva Municipal o de Districte segons corres-
pongui.

d) L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Agrupació. Està 
composta per tota la militància.

e) La Comissió Executiva Municipal o de Districte és l’òr-
gan executiu de l’Agrupació. És triat per l’Assemblea 
i informa a la mateixa en assemblees ordinàries que 
es convocaran especialment per a aquesta fi amb 
una periodicitat mínima de tres mesos, sent votats 
la seva gestió i pla de treball anualment. Les assem-
blees extraordinàries seran convocades sempre que 
ho consideri la CE o ho sol·licitin 2/3 de la militància.
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ARTICLE 16.

Seran funcions de l’Assemblea:

a) L’elecció de la Taula de l’Assemblea.

b) Triar a la Comissió Executiva i cobrir les vacants que en 
ell es produeixin, sempre que aquestes no suposin més 
del 50 per 100 dels/les membres de la Comissió Exe-
cutiva o hagin quedat vacant la Secretaria general, en 
aquest cas haurà de triar-se un nova Comissió Executi-
va.

c) Triar als/les delegats/des de l’Agrupació als Congressos 
de la FSE-PSOE i del PSIB-PSOE i als/les membres del 
Comité Insular d’Eivissa.

d) Aprovar el programa d’actuació política i de treball de 
l’Agrupació local, d’acord amb les línies generals esta-
blertes pels òrgans superiors del Partit, a proposta de la 
Comissió Executiva, en la primera assemblea ordinària 
de l’any.

e) Elevar decisions i proposicions als òrgans executius de 
la *FSE-PSOE.

f) Examinar la gestió de la Comissió Executiva.

g) Estudiar les propostes de resolucions als Congressos i 
l’aplicació de les resolucions dels Congressos en el seu 
àmbit territorial.

h) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de 
l’Agrupació i la rendició de comptes de l’exercici ante-
rior.

i) Establir comissions de treball en el seu àmbit territorial.

j) Proposar els candidats i les candidates a càrrecs públics 
dins del seu àmbit territorial. Aquests/as candidats/as 
podran ser proposats/des per la Comissió Executiva o 
qualsevol militant i seran ratificats pel Comité Insular 
de la FSE-PSOE sense perjudici de l’establert en els es-
tatuts del PSIB-PSOE.

k) Vetllar per la bona gestió dels alcaldes o les alcaldes-
ses i regidors/as socialistes triats/des i que pertanyin 
a l’Agrupació així com rebre amb una periodicitat al-
menys anual un informe de gestió de tots/es els/les 
càrrecs públics electes/as corresponents al seu districte 
o municipi.

l) Qualsevol altra funció que no contradient-se amb els es-
tatuts de la FSE-PSOE o uns altres, tendint a aconseguir 
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les finalitats exposades a la declaració de principis del 
PSOE.

m) Aprovar les actes de l’assemblees anteriors.

n) Exigir, si escau i prèvia presentació d’una moció de cen-
sura, la responsabilitat política de la comissió executiva 
o d’algun/a de els seus membres.

ARTICLE 17.

La Comissió Executiva Municipal o de Districte es com-
pondrà, com a mínim, dels següents càrrecs:

- Secretari/a General

- Secretari/a de Organització i

- Secretari/a de Política Municipal.

ARTICLE 18.

Són funcions especifiques de la Comissió Executiva 
de l’Agrupació:

a) Aplicar els acords de l’Assemblea.

b) Coordinar activitats creant grups de treball i fomentant 
la militància i formació dels afiliats i les afiliades mitjan-
çant el desenvolupament d’una acció eficaç.

c) Coordinar a través de les seves respectives Secretaries 
l’acció política amb la FSE-PSOE.

d) Establir freqüents contactes amb altres Agrupacions a 
fi de realitzar accions conjuntes per resoldre problemes 
comuns o anàlegs a través de la FSE-PSOE.

e) Mantenir al dia el cens d’afiliats/des de l’Agrupació. Rea-
litzar amb una periodicitat almenys bianual i sempre en 
anys en els quals es desenvolupin processos electorals 
locals o nacionals una actualització de dades del citat 
cens.
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f) Ser dipositari i administrar l’arxiu i pertinences de l’Agru-
pació.

g) Promoure mítings i qualsevol tipus d’actes encaminats 
a difondre el programa i objectius del PSOE.

h) Mantenir relacions amb altres grups polítics, progressis-
tes, associacions cíviques o unes altres que correspon-
guin al seu àmbit territorial.

i) Potenciar l’actuació de les Joventuts Socialistes d’Eivissa 
(JSEi) sobre la base dels i les joves militants de l’Agru-
pació.

j) Recolzar l’actuació sindical dels/les afiliats/des de la Unió 
General de Treballadors (UGT).

k) Garantir la formació política o tècnica que millor perme-
ti col·laborar en la lluita pel socialisme als nous afiliats 
i afiliades, dotant-los de la documentació necessària 
perquè puguin conèixer els estatuts, l’estructura i el 
funcionament del partit.

DE LA FEDERACIÓ SOCIALISTA 

D’ EIVISSA

ARTICLE 19.

La FSE-PSOE és l’Organització que agrupa i representa 
al conjunt de militants socialistes de la Illa d’Eivissa.

ARTICLE 20.
La FSE-PSOE està estructurada pels següents òr-
gans:

El Congrés de la FSE-PSOE.

El Comité Insular de la FSE-PSOE.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE.
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DEL CONGRÉS INSULAR

ARTICLE 21.

El Congrés de la FSE-PSOE és l’òrgan sobirà del Partit a la 
illa d’Eivissa i dins de les competències que para aquest 
preveuen els Estatuts Federals del PSOE i els de el Par-
tit dels/les Socialistes de les Illes Balears (PSIB-PSOE). La 
seva preparació i procediment s’ajustaran a l’establert 
en el Reglament Federal de Congressos d’acord amb 
els principis següents:

a) Està integrat per les delegacions triades en les Assem-
blees de les Agrupacions d’Eivissa.

b) El Congrés de la FSE-PSOE fixa els programes del Partit 
a Eivissa, estableix la línia política del mateix i assenyala 
la seva estratègia.

c) Assistirà una representació, amb veu i sense vot, de les 
col·lectivitats que estiguessin afiliades a la FSE-PSOE, 
amb un nombre de delegats/as que serà determinat 
pel Comité Insular d’Eivissa de la FSE-PSOE en funció 
del nombre de persones que integren aquestes col-

lectivitats. Així mateix es convidarà una delegació de la 
Unió General de Treballadors (UGT).

d) El Congrés es reuneix ordinàriament entre el tercer o 
quart any des de la celebració del Congrés ordinari an-
terior i extraordinàriament quan ho convoqui el Comité 
Insular d’Eivissa de la FSE-PSOE o la Comissió Executiva 
de la FSE-PSOE. 

e) El nombre de delegats/as, que podrà oscil·lar entre 50 i 
100, serà establert pel Comité Insular d’Eivissa. Al Con-
grés assistirà una delegació de les Joventuts Socialistes 
d’Eivissa (JSEi) amb veu i vot, així com de cadascuna de 
les sectorials amb veu i sense vot.

f) El Congrés de la FSE-PSOE aprova o rebutja si escau la 
gestió de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, la ges-
tió del Comité Insular d’Eivissa i el dictamen de la Co-
missió Insular Revisora de Comptes.

g) El Congrés de la FSE-PSOE tria la Comissió Executiva de 
la FSE-PSOE, la Comissió Insular Revisora de Comptes 
i els/les membres al Consell Polític del PSIB-PSOE per 
Eivissa.
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h) El Congrés de la FSE-PSOE aprova i modifica els estatuts 
de la FSE-PSOE i la Ponència Marc.

ARTICLE 22.

L’elecció de la Taula, i la votació de les Resolucions, Dic-
tàmens i acords, així com la Gestió de la Comissió Exe-
cutiva de la FSE-PSOE i el Comité Insular de la FSE-PSOE 
es realitzarà mitjançant el vot individual i públic dels/
les delegats/des.

ARTICLE 23.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE serà triada 
pel següent sistema:

- Elecció del/de la Secretari/a General, mitjançant vot 
individual, directe i secret de tota la delegació del 
Congrés. Prèvia presentació de les diferents candi-
datures a la Comissió Electoral, amb els requisits que 
s’estableixin a aquest efecte.

- Elecció de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE 
proposada per el/la Secretari/a General electe/a, a la 
Comissió Electoral, mitjançant vot individual, directe 
i secret de tots/as els/les delegats/des.
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ARTICLE 24.

L’elecció dels/les membres del Consell Polític de PSIB-
PSOE que correspongui a la illa d’Eivissa s’efectuarà 
mitjançant llistes completes, tancades i bloquejades 
d’acord amb el sistema següent:

• En el cas que existeixin dues llistes, la minoria que ob-
tingui com a mínim un 20 per 100 dels vots vàlids a 
candidatures tindrà una representació proporcional 
a aquests.

• En tot caso la llista que obtingui la majoria tindrà dret 
a la meitat més un dels càrrecs a triar.

• En el cas que existeixin més de dues llistes i cap obtin-
gui la majoria, la més votada tindrà dret a una repre-
sentació de la meitat més un dels càrrecs a triar, re-
partint-se la resta proporcionalment entre les altres 
candidatures que hagin superat el 20%.

Tots/es els/les delegats i delegades tenen veu i vot en el 
debat de les ponències. Qualsevol esmena que no hagi 
estat recollida en ponència però compti almenys amb 
el 20 per 100 dels vots emesos, podrà ser defensada en 
les sessions plenàries.

ARTICLE 25.

El Congrés de la FSE-PSOE serà convocat pel Comité In-
sular d’Eivissa de la FSE-PSOE, qui determinarà les dates 
i lloc de reunió pels menys amb seixanta dies d’antela-
ció. 

S’enviarà simultàniament una proposta d’ordre del dia 
provisional i una ponència marco elaborada pel Comité 
Insular d’Eivissa juntament amb la memòria de gestió 
del Comité Insular de FSE-PSOE, de la Comissió Execu-
tiva de la FSE-PSOE i dictamen de la Comissió Insular 
Revisora de Comptes, a totes les Agrupacions.

Les Agrupacions disposaran d’un màxim de seixanta 
dies per formular suggeriments a l’Ordre del Dia, per 
presentar proposicions, esmenes parcials o ponències 
alternatives sobre matèria de qualsevol naturalesa que 
sigui competència de la FSE-PSOE.
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ARTICLE 26.

En la celebració d’un Congrés extraordinari no caldrà 
atendre els terminis establerts en l’article anterior. El 
Congrés extraordinari solament podrà adoptar resolu-
cions sobre les matèries previstes en l’ordre del dia pel 
qual va ser convocat.

DEL COMITÉ INSULAR D’EIVISSA

ARTICLE 27.

El Comité Insular d’Eivissa és el màxim òrgan del Par-
tit entre Congressos. El Comité Insular d’Eivissa estarà 
constituït per:

a) Membres nats/as:

• La Comissió Executiva de la FSE-PSOE.

• Els/les Secretaris/Es Generals de les Agrupacions Mu-
nicipals.

• El/a President /a o el/la portaveu Socialista del Consell 
Insular d’Eivissa.

• Els alcaldes o les alcaldesses o portaveus municipals 
socialistes de la FSE-PSOE a Eivissa.

• Els/les representants de la FSE-PSOE triats/as com a di-
putats\es a les Corts Generals.

• El/la Secretari/a General i dos representants de les Jo-
ventuts Socialistes d’Eivissa (JSEi).

• Un/a representant de cada Organització Sectorial de 
la FSE-PSOE.

• El/la representant de la FSE-PSOE triat/da com a 
Senador/a per Eivissa i Formentera.

• Els/les representants de la FSE-PSOE triats/as com a di-
putats/des al Parlament dels Illes Balears per Eivissa i 
com a consellers/es al Consell Insular d’Eivissa.

b) Membres triats/des:

•	 Els/les membres seran a determinar en funció del 
nombre d’afiliats/des, seran triats/des per les Agru-
pacions Municipals amb el següent sistema: 
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•	 Un/una representant per cada Agrupació Municipal. 

•	 Un/una representant per cada vuit afiliats/as o frac-
ció igual o superior a cinc. 

Aquesta escala de representació romandrà invariable 
fins al proper Congrés Ordinari de la FSE-PSOE.

Cada membre del Comité Insular serà revocable en tot 
moment per la instància que ho va triar. Els/les mem-
bres del Comité Insular d’Eivissa estan obligats a infor-
mar puntualment, a la instància que ho va triar i al Con-
grés de la FSE-PSOE.

ARTICLE 28.

Competències del Comité Insular d’Eivissa de la FSE-
PSOE:

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

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

c) Exigir si escau la responsabilitat política de la Comis-
sió Executiva de la FSE-PSOE mitjançant la presen-
tació d’una moció de censura, recolzada pel 20 per 
100 dels seus membres i sancionada per tenir efec-
tes, per la majoria absoluta dels i les integrants del 
Comité Insular d’Eivissa.

d) Elaborar el programa electoral del Consell Insular 
d’Eivissa.

e) Ratificar els programes electorals dels municipis d’Ei-
vissa. 

23



Octubre de 2012

2n Congrés dels i les socialistes d’Eivissa~ FSE

lluitar el present, guanyar el futur.

f) Fer un seguiment de la labor de govern o oposició en 
les diferents institucions d’Eivissa.

g) Garantir que les línies de gestió dels/les càrrecs pú-
blics s’adequïn a les línies de gestió socialista.

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

i) Ratificar les llistes electorals dels Ajuntaments i del 
Consell Insular d’Eivissa.

j) Ratificar la constitució de noves Agrupacions Munici-
pals o de Districte.

k) Aprovar si escau, les conclusions adoptades per de-
senvolupar la línia política del Partit. Les conclusions 
aprovades tindran caràcter vinculant.

l) Designar i separar al Director de l’òrgan d’expressió 
de la FSE-PSOE si n’hi hagués.

m) Elaborar el seu propi reglament de funcionament.

n) Cobrir les vacants que es produeixin en la Comissió 
Executiva de la FSE-PSOE i en el Consell Politic del 
PSIB-PSOE. Quan les vacants de la Comissió Executi-
va de la FSE-PSOE afectin a la Secretària General, o a 

la meitat més un dels seus membres, el Comité Insu-
lar d’Eivissa haurà de convocar un Congrés Extraor-
dinari per a l’elecció d’una nova Comissió Executiva 
de la FSE-PSOE.

o) Aprovar els pressupostos i rendició de comptes de la 
FSE\PSOE.

p) Elevar propostes de candidats/ess socialistes al Con-
grés dels Diputats, al Parlament dels *Illes *Balears i 
al Consell Politic del PSIB-PSOE.

q) Triar els candidats/es socialistes per a la candidatura 
al Senat per Eivissa i Formentera de la illa d’Eivissa.

r) Convocar votacions entre els/les militants i simpa-
titzants per conèixer i valorar el grau d’acceptació 
pública que tenen els/les candidats/es a encapçalar 
les llistes electorals per a les Eleccions Locals i Auto-
nòmiques a Eivissa. El resultat d’aquestes eleccions 
primàries no serà vinculant, tindran un efecte infor-
matiu i hauran de ser posades en coneixement de 
tots els òrgans del Partit de l’àmbit territorial del que 
hagin estat convocades. 

s) Es causarà baixa automàtica en el Comité Insular en 
considerar-se abandó del càrrec per tres absències 
consecutives sense justificar o cinc alternes. S’avisa-

24



Octubre de 2012

2n Congrés dels i les socialistes d’Eivissa~ FSE

Estatuts de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE).

rà de les absències a través de carta certificada amb 
justificant de recepció i passats trenta dies, des de 
la seva recepció, sense haver presentat justificació 
d’aquestes absències, es procedirà a la baixa del Co-
mité. 

t) El Comité Insular es reunirà abans dels quatre mesos 
des de la celebració de l’últim Congrés Ordinari de la 
FSE-PSOE, en sessió constitutiva i aprovarà el Regla-
ment de Funcionament, per la meitat més un dels 
seus membres pels menys.

ARTICLE 29.

El Comité Insular d’Eivissa de la FSE-PSOE es reunirà al-
menys cada quatre mesos, sent convocat per la Comis-
sió Executiva de la FSE-PSOE. El Comité Insular d’Eivissa 
pot ser convocat amb caràcter extraordinari quan ho 
jutgi convenient la Comissió Executiva de la FSE-PSOE o 
ho sol·liciti almenys un terç dels seus components.

Les sessions ordinàries hauran de ser convocades amb 
almenys, deu dies d’antelació i a aquest efecte la do-
cumentació estarà a la disposició dels/les membres del 

Comité, amb un mínim de 5 dies d’antelació.

El Comité Insular quedarà constituït quan en primera 
convocatòria hi hagi el quòrum mínim de la meitat més 
un dels seus components o en segona convocatòria un 
terç dels seus components.

Les sessions extraordinàries seran convocades amb la 
urgència que requereixi el cas i els acords recaiguts se-
ran 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 con-
vocatòria i un terç en segona convocatòria.

ARTICLE 30.

Quan es produeixin vacants entre els/les membres del 
Comité Insular triats per les Agrupacions Municipals, es 
procedirà a una nova elecció a través de les Assemble-
es de les Agrupacions corresponents.
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DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

DE LA FSE-PSOE

ARTICLE 31.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE realitza en l’àm-
bit d’Eivissa la política definida pels òrgans d’adreça de 
la FSE\PSOE, el Congrés de la FSE-PSOE i el Comité In-
sular, adoptant per a això quantes resolucions consideri 
necessàries sempre d’acord amb les normes i directrius 
emanades d’aquells.

ARTICLE 32.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE és l’òrgan encar-
regat d’aplicar i dirigir la política del Partit a Eivissa. Més 
específicament, són competències de la Comissió Exe-
cutiva de la FSE-PSOE:

a) L’organització i vida interna del Partit a Eivissa.

b ) Les relacions amb altres grups polítics i socials del 
seu àmbit.

c) L’adquisició, administració, transmissió i gravamen 
dels béns de la FSE-PSOE.

d) La realització de quantes activitats siguin necessàries 
en tots els aspectes per al compliment de les finali-
tats de la FSE-PSOE a nivell d’Eivissa.

e) La coordinació entre les Agrupacions i la Federació 
amb els diferents grups tant municipals com del 
Consell, per determinar les polítiques a seguir en les 
institucions. 

f) La resolució dels conflictes que sorgeixin en el si del 
Partit. Cabran els recursos que estableixin els Esta-
tuts del PSIB-PSOE i de la Comissió Executiva Federal 
del PSOE.

g) El disseny dels mètodes que assegurin la coordina-
ció dels diversos projectes polítics de la FSE-PSOE en 
tots els seus àmbits, analitzant i definint  prèviament 
les prioritats polítiques.
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h ) El suport al desenvolupament de l’acció política dels 
grups socialistes als Ajuntaments i el Consell Insu-
lar d’Eivissa i la col·laboració en la seva explicació a 
l’opinió pública.

i) En els temes d’àmbit d’un municipi però que afectin 
a la vida econòmica o política d’Eivissa, la Comissió 
Executiva de la FSE-PSOE conjuntament amb la Co-
missió Executiva Municipal de la respectiva Agru-
pació hauran d’acordar les accions o resolucions a 
portar terme.

J)  A les candidatures que es presentin pel partit de 
elecció directe, en eleccions generals, autonòmi-
ques i locals, la comissió executiva valorarà la tra-
jectòria política i personal així com la implantació 
social, com elements a l’hora de proposar candidats.

ARTICLE 33.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE es reunirà amb la 
freqüència que per si mateix acordi, però com a mínim 
celebrarà una reunió una vegada al mes. Les decisions 
de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple 

dels membres presents. Perquè les decisions adoptades 
siguin vàlides, es requereix que tots els membres hagin 
estat notificats de la reunió i el quòrum de la majoria 
simple. La Comissió Executiva de la FSE-PSOE podrà 
constituir dins del seu si, comissions per a assumptes 
específics en els quals delegui facultat de decisió sobre 
els mateixos. A aquest efecte establirà les normes re-
glamentàries que estimi convenient.

COMPOSICIÓ DE LA 

COMISSIÓ EXECUTIVA

ARTICULO 34

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE es compon de 
membres triats directament pel congrés del partit i per 
membres nats. 
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1 Els membres triats directament pel congrés de la FSE-
PSOE seran els que estimi necessari el/la Secretari/a 
General amb un màxim de 16 membres, inclòs el/la 
Secretari/a General.

2 Seran membres nats de la Comissió Executiva un/a re-
presentant de cada Agrupació, designat per la pròpia 
Agrupació municipal.

3 També serà membre nat un/a representant de les Joven-
tuts Socialistes .

ARTICLE 35.

La responsabilitat de la Comissió Executiva de la FSE-
PSOE és col·legiada, la qual cosa no eximeix als seus 
membres de la responsabilitat en l’acompliment de les 
seves funcions. Les deliberacions de la Comissió Execu-
tiva de la FSE-PSOE són reservades. Es farà constar en 
l’Acta de cada reunió els vots particulars que hi hagués 
sobre les decisions recaigudes. A cada component de 
la Comissió Executiva se li assignaran treballs concrets 
d’alguna Secretària. El Comité Insular aprovarà el regla-
ment intern de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE a 
proposta d’aquesta.

FUNCIONS DE LA 

COMISSIÓ EXECUTIVA

ARTICULO 36

El/la President/a ostenta la representació oficial del Par-
tit. Presideix i modera les reunions de la Comissió Exe-
cutiva i quants actes oficials organitzi.

El/la Secretari/a General coordina la política i estratè-
gia de la FSE\PSOE. És el/la portaveu qualificat de la 
Comissió Executiva, ostenta la representació del Partit. 
Coordina els treballs de la Comissió Executiva, realitza 
contactes amb altres forces polítiques en el seu àmbit.

Els/les Secretaris/es assumeixen les funcions que s’es-
pecifiquin en el Reglament Intern i es responsabilitzen 
d’aquests davant el Comité Insular i el Congrés de la 
FSE-PSOE.
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ARTICLE 37.

Les vacants dels triats de la Comissió Executiva de la 
FSE/PSOE seran cobertes mitjançant elecció en el Co-
mité Insular.

ARTICLE 38.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE realitzarà el se-
guiment de l’afiliació del Partit a Eivissa, i donarà de bai-
xa a les col·lectivitats que deguin més de sis mesos de 
cotització.

ARTICLE 39.

La Comissió Executiva de la FSE-PSOE podrà designar 
delegats/des que actuaran en nom de la mateixa en 
aquelles funcions que aquesta els encomani, sota la 
dependència de la corresponent Secretaria. Els/les de-
legats/des podran ser cridats per la Comissió Executiva 
de la FSE-PSOE per informar en les seves reunions so-
bre els assumptes de la seva competència.
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DISPOSICIÓ ADICIONAL PRIMERA.

Queden derogats els estatuts de la FSE-PSOE vigents i 
abans de la celebració del congrés extraordinari de 27 
d’octubre de 2012.

DISPOSICIÓ ADICIONAL SEGONA.

Aquests estatuts entraran en vigor en el moment de la 
seva aprovació pel 2º congrés extraordinari de la Fede-
ració Socialista d’Eivissa.

DISPOSICIÓ ADICIONALTERCERA.

Els/les membres del Comité Insular en representació 
de les diferents agrupacions, passaran a formar part 
una vegada celebrats els congressos d’aquestes agru-
pacions i haver triats els seus respectius representants 
al Comite Insular.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

El Comité Insular queda facultat per adaptar i aprovar 
les modificacions que es realitzin en els estatuts fede-
rals, que aprovarà el Comité Federal per adaptar-los a 
les resolucions del Congrés Federal i a la Conferència 
d’Organització Federal que emplacen les resolucions 
del 38 Congrés Federal.

30



Octubre de 2012

2n Congrés dels i les socialistes d’Eivissa~ FSE

Estatuts de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE).

DISPOSICIÓ FINAL.

Els presents Estatuts han estat adequats a les Resoluci-
ons del 38 Congrés Federal del PSOE.

Aquests Estatuts recullen totes les esmenes debatudes 
i aprovades durant el 2º Congrés de la Federació So-
cialista d’Eivissa, celebrat el 27 d’octubre de 2012.

Eivissa, a 21 de novembre de 2011.

31


