
 

23è CONGRÉS PSM-E 
12 DE MARÇ DE 2016 

SANTA MARIA DEL CAMÍ 
AUDITORI DE LES CASES DELS MESTRES 

 
REGLAMENT INTERN DEL 23è CONGRÉS DEL PSM-ENTESA 

1 
 

REGLAMENT INTERN DEL 23è 1 

CONGRÉS DEL PSM-ENTESA 2 

 3 

1 TÍTOL PRELIMINAR.  4 

Art. 1.- Convocatòria.  5 

L’Assemblea PSM-ENTESA (congrés) es reunirà el dia 12 de març de 2016.  6 

 7 

TÍTOL II - ELS CONGRESSISTES.  8 

Art. 2.- Membres de l’assemblea. 9 

 Els membres de l’assemblea seran tots i totes els militants del PSM-Entesa. 10 

Aquests disposaran de veu i vot en l’aprovació dels documents congressuals 11 

i en l’elecció dels diferents òrgans de direcció del partit.  12 

Art. 3.-Drets dels membres de l’assemblea  13 

a. Dret de sufragi actiu: Els militants del PSM-Entesa tenen dret d’elegir els 14 

òrgans de direcció del PSM-Entesa (Comissió Executiva, Consell Polític i 15 

altres òrgans que determinin expressament els Estatuts o aquest 16 

Reglament). 17 

 b. Dret de sufragi passiu: Poden ésser elegides per a formar part d’aquests 18 

òrgans, totes les persones militants del PSM-Entesa. Per pertànyer a les 19 

Comissions executiva, permanent, d’ètica i garanties democràtiques, 20 

revisora de comptes, i al Consell Polític, es requereix una prèvia militància, 21 

de forma ininterrompuda, de sis mesos.  22 

c. Dret de participació: Els congressistes tenen dret a debatre i votar les 23 

esmenes al reglament del congrés, als diferents documents congressuals, i 24 

als estatuts proposats.  25 

 26 

TÍTOL III - LA MESA DEL CONGRÉS.  27 

Art. 4.- Inici del Congrés.  28 
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A l’inici de la primera sessió del Congrés, les comissions executives 29 

respectives, en nom del Consell Polític conjunt (convocat prèviament el 30 

passat 27 de gener), sotmetrà a la consideració dels congressistes una 31 

proposta de reglament intern del Congrés i una proposta de Mesa del 32 

Congrés. Una vegada aprovada la Mesa del Congrés, es considerarà 33 

finalitzat el mandat dels representants i membres del PSM-Entesa a les 34 

comissions Executiva, d’Ètica i Garanties Democràtiques, Revisora de 35 

Comptes, així com  la mesa del Consell de Direcció Política.  36 

Art. 5.- Funcions de la Mesa.  37 

La Mesa del Congrés, en el termini del seu mandat, tindrà les següents 38 

funcions:  39 

a. Vetllar per l’ordre intern del Congrés.  40 

b. Distribuir el temps de debat d’acord amb l’ordre del dia.  41 

c. Donar i retirar paraules.  42 

d. Determinar el temps de les intervencions.  43 

e. Procurar que els debats se centrin en el tema debatut.  44 

f. Fer resums dels debats i formular el temps de les votacions i donar fe 45 

dels resultats.  46 

g. Aixecar acta del Congrés.  47 

h. Interpretar el reglament.  48 

i. Proclamar les persones candidates i electes.  49 

j. Durant la celebració del Congrés, la Mesa actuarà com a direcció 50 

provisional del Partit fins a l’elecció dels òrgans dirigents, i també tendrà la 51 

funció de representació del Congrés.  52 

k. En cas de suspensió o ajornament del Congrés, la Mesa es constitueix en 53 

Comissió Gestora del PSM-Entesa.  54 

Art. 6.- Estructura de la Mesa del Congrés.  55 

La composició de la Mesa serà la següent: Presidència, Vicepresidència 56 

primera, Vicepresidència segona, Secretaria primera, Secretaria segona. Les 57 

secretaries aixecaran acta de tots els acords que es prenguin.  58 
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Art. 7.- Elecció de la Mesa del Congrés.  59 

a.- La proposta de Mesa, presentada conjuntament perla comissió 60 

executiva, haurà de ser elegida per majoria absoluta dels congressistes en 61 

primera votació. Seran elegits els cinc candidats i candidates amb major 62 

nombre de vots, tot respectant el principi de paritat  63 

b.- Si no s’obté la majoria absoluta es procedirà a l’elecció de la Mesa entre 64 

els congressistes que vulguin presentar-se.  65 

Art. 8.- Acords i deliberacions de la Mesa.  66 

La Mesa prendrà els seus acords per majoria de vots. Els acords de la Mesa 67 

sols es podran recórrer davant el Plenari del Congrés per un mínim de 50 68 

delegats i delegades. La Mesa podrà interrompre el congrés per un curt 69 

interval de temps per deliberar i prendre resolucions. 70 

 Art. 9.- Moció de censura contra la Mesa.  71 

Cinquanta delegats i delegades podran presentar una moció de censura en 72 

cas de greu discrepància amb la Mesa, la qual serà substituïda per les cinc 73 

primeres persones signants de la moció, en el cas que sigui aprovada per la 74 

majoria absoluta dels presents. No s’admetrà la sol·licitud de moció de 75 

censura presentada pels assistents que ja haguessin exercit aquest dret.  76 

 77 

TÍTOL IV - DEBAT I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS CONGRESSUALS.  78 

Secció 1. Dels documents congressuals. 79 

 Art. 10.- Documents congressuals.  80 

Al Congrés es presentaran a debat i votació els següents documents:  81 

a.- Una ponència d'estratègia, una ponència política i una d’organització en 82 

les que es determinaran les línies estratègiques, ideològiques, 83 

organitzatives i d'actuació política del partit fins al pròxim congrés.  84 

b.- Els Estatuts del PSM-ENTESA si escau.  85 

c.- El Reglament del congrés.  86 

 87 



 

23è CONGRÉS PSM-E 
12 DE MARÇ DE 2016 

SANTA MARIA DEL CAMÍ 
AUDITORI DE LES CASES DELS MESTRES 

 
REGLAMENT INTERN DEL 23è CONGRÉS DEL PSM-ENTESA 

4 
 

Secció 2. Del debat i votació de les ponències.  88 

Art. 11.- Redacció i aprovació inicial de la ponència.  89 

a.- L’esborrany de les ponències proposades per les executives de PSM- 90 

Entesa seran lliurades a la militància i als simpatitzants en temps i forma 91 

per tal que tothom ho pugui llegir i, en el seu cas, esmenar (en cap cas el 92 

temps podrà ser inferior a un més). 93 

b.- Els militants i simpatitzants podran presentar esmenes fins a la data 94 

establerta al calendari aprovat anteriorment.  95 

c.- S’obrirà un termini de conciliació d’esmenes d’acord amb les dates 96 

establertes al calendari aprovat anteriorment, en el qual els ponents es 97 

reuniran amb els esmenants comunicant la incorporació de les esmenes a la 98 

ponència o bé la seva no incorporació i, en conseqüència, la pervivència 99 

d’aquestes al debat del ple del congrés. ? 100 

Art. 12.- Aprovació de la ponència pel Plenari del Congrés.  101 

a.- Els trets fonamentals de la ponència es presentaran durant un màxim de 102 

quinze minuts pel Coordinador de la Ponència. La Mesa obrirà un torn de 103 

paraules per intervenir ja sigui a favor o en contra. Segons el nombre 104 

d’intervencions la Mesa fixarà el temps per a cada una, però en cap cas 105 

podrà ser superior als cincs minuts. Abans de passar a votació podrà 106 

intervenir, per un termini no superior als deu minuts, el Coordinador de la 107 

Ponència per a respondre les intervencions anteriors.  108 

b.- En el cas que s'hagin presentat esmenes, una de les persones signants 109 

de l'esmena podrà defensar-la durant un temps màxim de cinc minuts. La 110 

Mesa obrirà un torn de paraules per intervenir ja sigui a favor o en contra. 111 

Segons el nombre d’intervencions, la Mesa fixarà el temps per a cada una, 112 

però en cap cas podrà ser superior als tres minuts. Abans de passar a 113 

votació podrà intervenir, per un termini no superior als cinc minuts, el 114 

Coordinador de la Ponència. Finalitzarà, també amb cinc minuts, un dels 115 

signants de l’esmena. Es consideraran incorporades al document de la 116 

ponència les esmenes que obtinguin la majoria simple de vots favorables.  117 

c.- Les ponències, amb les esmenes que s’hagin incorporat, hauran de ser 118 

aprovades definitivament per majoria absoluta del Plenari del Congrés en 119 

primera votació. En cas de que no obtengui majoria absoluta dels presents, 120 

se’n farà una segona votació, essent necessari per a la seva aprovació sols 121 

la majoria simple.  122 
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Art. 13.- Ponències alternatives.  123 

a.- Els redactats alternatius de ponències requeriran per a la seva 124 

presentació l'aval d'un mínim de tres agrupacions o de trenta militants.  125 

c.- Si hi hagués ponències alternatives, una de les persones signants de dita 126 

ponència podrà defensar-la amb un temps màxim de quinze minuts abans 127 

d’obrir el debat. La Mesa obrirà un torn de paraules per intervenir ja sigui a 128 

favor o en contra. Segons el nombre d’intervencions la Mesa fixarà el temps 129 

per a cada una, però en cap cas podrà ser superior als cincs minuts. Abans 130 

de passar a votació podrà intervenir, per un termini no superior als cinc 131 

minuts, el Coordinador de la Ponència proposada conjuntament per les 132 

comissions executives respectives . Finalitzarà, també amb cinc minuts, un 133 

dels signants de la ponència alternativa. Es considerarà directament com a 134 

ponència aprovada pel Congrés el text que rebi el vot favorable de la 135 

majoria absoluta dels presents. En cas de que cap dels textos presentats 136 

obtengui la majoria absoluta, se’n farà una segona votació, essent 137 

considerada com a aprovada pel Congrés la ponència que obtingui major 138 

nombre de vots favorables.  139 

Art. 14.- Sistema de votacions.  140 

Totes les votacions es faran a mà alçada, comptant separadament els vots a 141 

favor, en contra i abstencions.  142 

  143 

Secció 3. Del debat i votació de les esmenes als Estatuts.  144 

Art. 15.- Esmenes als Estatuts.  145 

a.- Les esmenes als Estatuts del PSM-Entesa es debatran i votaran al 146 

Plenari del Congrés.  147 

b.- Els redactats complets alternatius dels Estatuts requeriran per a la seva 148 

presentació l'aval d'un mínim de tres agrupacions o de trenta militants.  149 

c.- Les esmenes parcials requeriran per a la seva presentació l'aval d'un 150 

mínim de cinc militants.  151 

 152 

 153 
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Art. 16.- Votació de les esmenes als Estatuts.  154 

Les esmenes als Estatuts del partit podran ésser a la totalitat del redactat, 155 

esdevenint Estatuts alternatius, o a aspectes concrets del text, esdevenint 156 

esmenes parcials.  157 

a.- Estatuts alternatius. Si hi hagués Estatuts alternatius, una de les 158 

persones signants de dita esmena a la totalitat podrà defensar-la amb un 159 

temps màxim de vint minuts abans d’obrir el debat. La Mesa obrirà un torn 160 

de paraules per intervenir ja sigui a favor o en contra. Segons el nombre 161 

d’intervencions, la Mesa fixarà el temps per a cada una, però en cap cas 162 

podrà ser superior als cincs minuts. Abans de passar a la votació entre els 163 

textos alternatius podrà intervenir, per un termini no superior als deu 164 

minuts, una persona designada per la Comissió Executiva sortint per a 165 

defensar el redactat vigent. Finalitzarà, també amb deu minuts, un dels 166 

signants dels estatuts alternatius Passarà a discussió el redactat d’estatuts 167 

amb major nombre de vots. En el cas de sortir guanyadors els Estatuts 168 

alternatius, la Mesa habilitarà un torn tancat de presentació d’esmenes 169 

parcials orals. 170 

 b.- Esmenes parcials. Abans del debat de les esmenes parcials les persones 171 

signants d’una esmena la podran retirar comunicant-ho per escrit a la Mesa. 172 

Les esmenes es debatran per ordre de l’articulat. Cada esmenant tindrà cinc 173 

minuts per defensar-la. Abans de la votació s’habilitarà un torn tancat de 174 

paraules a favor o en contra, amb un màxim de dos minuts per intervenció, 175 

finalitzant un dels signants de l’esmena, i després es passarà a votació. Si 176 

durant el debat sorgeixen propostes que puguin aportar elements positius i 177 

nous als Estatuts, la Mesa podrà considerar-les com esmenes parcials prèvia 178 

aprovació per majoria simple de la Mesa, sense necessitat de debat previ. A 179 

petició de qualsevol delegat o delegada es podrà recuperar el text original 180 

anterior del Estatuts.  181 

 Art. 17.- Votació final de modificació dels Estatuts.  182 

El nou redactat dels Estatuts, modificats amb les esmenes aprovades, haurà 183 

de ser aprovat per majoria absoluta del Plenari del Congrés en primera 184 

votació. En cas de que no obtengui majoria absoluta dels presents, se’n farà 185 

una segona votació, essent necessari per a la seva aprovació sols la majoria 186 

simple. No hi haurà torn d’intervencions a favor ni en contra, excepte que hi 187 

hagi elements extraordinaris per a que la Mesa consideri necessari obrir un 188 

nou debat.  189 
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Art. 18.- Votacions de la modificació d’Estatuts.  190 

Totes les votacions es faran a mà alçada, comptant separadament els vots a 191 

favor, en contra i abstencions.  192 

 193 

TÍTOL V - ELECCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ.  194 

Art. 19.- Comissió de candidatures.  195 

La mesa del Congrés queda constituïda com a Comissió de Candidatures.  196 

Art. 20.- Termini de presentació de candidatures.  197 

a.- Les candidatures s’hauran de presentar d’acord amb allò establert al 198 

calendari aprovat anteriorment i fins a dues hores després d’aprovada la 199 

ponència d’organització al Congrés del PSM-Entesa de dia 12 de març de 200 

2016. 201 

b.- A judici de la Mesa els candidats o candidates podran fer una roda 202 

d’intervencions.  203 

Art. 21.- Elecció dels òrgans de direcció.  204 

L’elecció dels òrgans de direcció del PSM-Entesa (Comissió d’Ètica i 205 

Garanties Democràtiques, comissió revisora de comptes, Comissió Executiva 206 

i qualsevol altre òrgan que es determini al present reglament) es realitzarà 207 

mitjançant vot lliure, igual, directe i secret, en urnes, mitjançant paperetes.  208 

Art. 22.- Elecció de la Comissió Executiva.  209 

L’estructura i el sistema d’elecció de la Comissió Executiva serà el que 210 

resulti de la ponència organitzativa. La seva composició haurà de ser 211 

paritària, amb un màxim d’un 60% de persones d’un gènere.  212 

Art. 23.- Comissió de garanties democràtiques i del Síndic de 213 

Greuges.  214 

Es triarà d’acord amb allò que preveuen els Estatuts.  215 

Art. 24.- Comissió revisora de comptes.  216 

Es triarà d’acord amb allò que preveuen els Estatuts.   217 


