VIII CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DEL PSM-ENTESA DE PALMA
15 DE MARÇ DE 2014
CAN ALCOVER

REGLAMENT INTERN
TÍTOL PRELIMINAR
Art. 1.- Totes les votacions relatives als documents congressuals i la votació per elegir la mesa es
realitzaran a mà alçada, comptant de manera separada, i per aquest ordre, els vots a favor, el vots en
contra i les abstencions, tret que algun afiliat sol·liciti votació secreta. La votació per elegir la
persona Portaveu de la Federació es durà a terme en urna mitjançant papereta.
TÍTOL I.- ELS CONGRESSISTES
Art. 2.- Membres de l'assemblea
L'assemblea congressual estarà formada pels militants del PSM-Entesa de la Federació de Palma
Art. 3.- Drets dels membres de l'assemblea
•
•
•

Tots els membres de l'assemblea tindran dret a veu en el debat dels documents congressuals,
en l'elecció de la mesa del congrés i en l'elecció dels representants de la Federació.
Només els afiliats de la Federació del PSM-Entesa de Palma tindran dret a vot en l'aprovació
dels documents congressuals, en l'elecció de la mesa del congrés i en l'elecció dels
representants de la Federació.
Només els afiliats de la Federació del PSM-Entesa de Palma tindran dret a ser elegits per
formar part de la mesa del congrés o com a representants de la Federació.

TÍTOL II.- LA MESA DEL CONGRÉS
Art. 4.- Estructura de la mesa
La mesa del Congrés estarà formada per una Presidència, una Vice-presidència i una Secretaria,
respectant la paritat de gènere en una proporció 2-1. La Secretaria aixecarà acta de tots els acords
que es prenguin.
Art. 5.- Funcions de la mesa
•
•
•
•
•

Vetllar per l’ordre intern del Congrés.
Distribuir el temps de debat d’acord amb l’ordre del dia.
Donar i retirar paraules.
Determinar el temps de les intervencions.
Procurar que els debats se centrin en el tema debatut.
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•
•
•
•

Fer resums dels debats i formular el temps de les votacions i donar fe dels resultats.
Aixecar acta del Congrés.
Interpretar el Reglament.
Proclamar les persones candidates i electes.

Art. 6- Elecció de la mesa
La proposta de mesa, presentada pel grup organitzador del Congrés, se sotmetrà a votació dels
membres de l'assemblea congressual. Si no obté la majoria absoluta de vots favorables es procedirà
a l'elecció de la mesa entre els congressistes que vulguin presentar-s'hi i seran elegits els tres
candidats i candidates amb major nombre de vots, respectant el principi de paritat.
Art. 7.- Acords i deliberacions de la mesa
La mesa prendrà els seus acords per majoria de vots. Els acords de la mesa només es podran
recórrer si així ho sol·licita un mínim d'un terç dels congressistes amb dret a vot. La mesa podrà
interrompre el Congrés per deliberar i prendre resolucions.
Art. 8.- Moció de censura contra la mesa
Un terç dels congressistes amb dret a vot podran presentar una moció de censura en cas de greu
discrepància amb la mesa. Si la moció és aprovada per majoria absoluta, la mesa serà dissolta i es
procedirà a l'elecció d’una nova mesa entre els congressistes que vulguin presentar-s'hi. Seran
elegits els tres candidats i candidates amb major nombre de vots, respectant el principi de paritat.

TÍTOL III.- DEBAT I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS CONGRESSUALS
Art. 9.- Els documents congressuals
Se sotmetran a debat i votació els següents documents:
•
•
•

El Reglament del Congrés
La Ponència política
La Ponència d'organització

Art. 10.- Redacció i aprovació inicial dels documents congressuals
L'esborrany dels documents proposats seran enviats a la militància en temps i forma adequats,
juntament amb un model de presentació d'esmenes.
Qualsevol militant podrà presentar una o més esmenes als documents congressuals d'acord al
termini establert.
Es duran a terme una o diverses sessions de conciliació d'esmenes, en les quals els ponents es
reuniran amb els esmenants per decidir la incorporació o la no incorporació de les esmenes als
documents congressuals.
Les esmenes no incorporades es duran a debat al Congrés.
Art. 11.- Debat dels documents congressuals
Els trets fonamentals del document es presentaran per part de la persona redactora o de qui en ella
delegui.
A continuació el debat seguirà el següent ordre:
a) En el cas que s'hagin presentat documents alternatius o esmenes a la totalitat
Els redactats de documents alternatius requeriran per a la seva presentació l'aval d'un mínim d'una
Agrupació o de deu militants.
Una de les persones signants del redactat alternatiu el defensarà, s'obrirà un torn de paraula per
intervenir, i abans de passar a votació podran intervenir la persona redactora del document original
o qui en ella delegui i, després, un dels signants del redactat alternatiu.
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Es considerarà com a document congressual el que obtingui major nombre de vots.
b) En el cas que s'hagin presentat esmenes parcials
Per a cada esmena presentada i per ordre d'articulat -reservant a criteri de la mesa el debat de dues o
més esmenes conjuntament si aquestes es refereixen al mateix article- se seguirà el següent
procediment: una de les persones signants de l'esmena la defensarà, s'obrirà un torn de paraula per
intervenir. Abans de passar a votació podran intervenir la persona redactora del document i, després,
un dels signants de l'esmena. Es considerarà aprovada l'esmena si compta amb la majoria simple de
vots favorables.
Art. 12.- Aprovació dels document congressuals
La mesa obrirà un torn de paraula per realitzar intervencions sobre el document resultant del procés
descrit a l'article 11 d'aquest reglament, ja sigui el document original, un document alternatiu si
aquest ha estat aprovat o el document original modificat segons la incorporació d'esmenes parcials.
Abans de passar a votació la persona redactora del document, o en qui en ella delegui, tindrà la
paraula per respondre a les intervencions. Es considerarà aprovat el document si compta amb la
majoria simple de vots favorables.

TÍTOL IV.- ELECCIÓ DEL/DE LA PORTAVEU DE LA FEDERACIÓ
Art. 13.- La Comissió de Candidatures
La mesa del Congrés queda constituïda com a Comissió de Candidatures.
Art. 14.- Candidatures a Portaveu de la Federació del PSM-Entesa de Palma
Les candidatures a Portaveu s'hauran de presentar per escrit en un termini màxim de 72 hores abans
de l'inici del Congrés.
Es pot presentar a Portaveu de la Federació qualsevol persona afiliada a aquesta, no essent necessari
cap tipus d'aval.
Art. 15.- Votació de les candidatures a Portaveu de la Federació.
Abans de procedir a la votació, els candidats i les candidates a Portaveu de la Federació disposaran
d'un torn de paraula, en ordre alfabètic segons els llinatges.
La votació serà secreta i en urna mitjançant paperetes.
La mesa actuarà com a fedatària del procés electoral, efectuarà el recompte i donarà a conèixer els
resultats a l'assemblea congressual.
Serà elegida Portaveu de la Federació aquella persona que compti amb el major nombre de vots.
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