REGLAMENT DEL IV CONGRÉS
EXTRAORDINARI BALEAR i
III CONGRÉS DE MALLORCA
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

D’acord amb el que assenyala l’article 21 dels Estatuts de constitució del partit,
l’Executiva celebrada el 13 de maig del 2020 aprovà el següent Reglament d’actuació
del IV CONGRÉS EXTRAORDINARI BALEAR i III CONGRÉS DE
MALLORCA que tindran lloc en data 27 de juny del 2020.
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS PRÈVIES

Article 1.- Contingut.
El present Reglament regularà el IV CONGRÉS EXTRAORDINARI BALEAR i III de
MALLORCA de la formació EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, els
quals es faran en unitat d’acte i lloc, en concordança amb els Estatuts del partit aprovats
al II Congrés Balear i modificats al III Congrés Balear.
Article 2.- Lloc i hora.
El IV CONGRÉS EXTRAORDINARI BALEAR i III de MALLORCA d’EL PI –
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS es realitzaran el dia 27 de juny de 2020 a la
ciutat d’Inca, concretament a la Fàbrica Ramis, ubicada a Gran Via de Colom, número
28, d’Inca a partir de les 10.00 hores. Per raons de disposició de local, la presidenta del
partit podrà canviar el lloc i l’hora de celebració dels mateixos.
No obstant això, sent aquest l’acte principal del IV CONGRÉS EXTRAORDINARI
BALEAR i III de MALLORCA d’El PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
formaran part dels mateixos les jornades prèvies a les quals fa referència l’article 5 del
present Reglament.
Article 3.- Mesa del Congrés.
La Mesa que presidirà el Congrés serà designada per la Comissió Executiva i tindrà la
següent composició: un president, un secretari i 2 vocals.
La Mesa assumeix les funcions que li atorgui aquest Reglament i els Estatuts vigents del
partit. Quan la Mesa actuï en funcions de mesa electoral, no podrà ser ocupada per cap
candidat.
Article 4.- Ordre del dia del Ple del Congrés.
1) Constitució de la Mesa del Congrés.
2) Informe de gestió per part de la presidenta i/o del secretari general.
3) Exposició de la Ponència d’Estatuts.
4) Votació i, si escau, aprovació de la ponència.
5) Exposició de la Ponència d’Estratègia Política.
6) Votació i, si escau, aprovació de la ponència.
7) Exposició de la Ponència Econòmica.
8) Votació i, si escau, aprovació de la ponència.
9) Proposició i elecció dels òrgans de govern: president, vicepresident/s, secretari
general, tresorer i Comissió Executiva Balear i de Mallorca, així com els membres
electes del Consell General de Mallorca.
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10) Cloenda.
Article 5.- Presentació de les ponències.
Durant el període previ a la celebració del Congrés -en particular, a les jornades
específiques a les quals tot seguit es farà referència- s’hauran redactat i debatut els texts
definitius de les tres ponències que es presentaran per a la seva aprovació al Congrés.
Les comissions de redacció de ponències nomenades per l'Executiva Balear lliuraran un
esborrany de la corresponent ponència abans del 20 de maig del 2020. Entre el 20 de
maig i el 23 de maig del 2020, els esborranys de ponència seran remesos a tots els
afiliats via correu electrònic. Els afiliats tendran dret a obtenir còpia en paper dels
esborranys de les ponències a la seu del partit a Palma.
Entre el 25 de maig i el 30 de maig del 2020, la presidenta del partit convocarà a tots els
afiliats a dues jornades específiques de debat, amb una antelació mínima de deu dies a la
celebració de cada jornada. Les dates, llocs i horaris d’aquestes jornades seran fixades a
les convocatòries corresponents. El dia que es faci més d'una ponència, el debat i la
corresponent votació es faran per separat per a cada una de les ponències.
Els afiliats, entre dia 1 de juny i dia 10 de juny del 2020, es podran inscriure per
participar en la jornada o jornades que considerin a través de l'enviament d’un correu
electrònic o mitjançant la presentació d'un escrit a la seu del partit a Palma. També,
entre l’1 de juny i el 10 de juny del 2020, podran presentar les esmenes als esborranys
de ponències que considerin a través d’un correu electrònic o en paper a la seu del partit
a Palma. Segons la ponència que es tracti, les adreces de correu per inscriure's i per
presentar esmenes són:
•
•
•

ponencia.organitzacio.estatuts@gmail.com
ponencia.estrategia.politica@gmail.com
ponencia.economica@gmail.com

Les dues jornades, en principi, seran les següents: dissabte 13 de juny, jornada de la
Ponència d’Estatuts i dissabte 20 de juny, jornada de les ponències d’Estratègia Política
i Econòmica.
No obstant això, les jornades seran obertes a tots els afiliats encara que no s’hagin
inscrit a elles si bé, sense la inscripció prèvia, tindran veu però no vot per aprovar o
rebutjar les esmenes, propostes o modificacions dels texts.
Les referides jornades tindran la consideració de part del mateix Congrés als oportuns
efectes, essent així que els qui s’hagin inscrit a una o diverses jornades seran considerats
congressistes per a la seva assistència i participació en l’acte de dia 27 de juny sense
necessitat d’haver de demanar al partit la prèvia inscripció com a congressista de
conformitat amb el sistema previst a l’article 7è. No obstant això, i a efectes de control
d’acreditacions, hauran de recollir igualment les seves acreditacions a les corresponents
taules ubicades al recinte congressual.
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Una vegada celebrades les jornades de debat i tancades les ponències que hauran quedat
conformades com a texts definitius, els presidents i secretaris dels Comitès Locals tenen
la responsabilitat de fer-les arribar als afiliats que així els ho demanin i no disposin
d'eines electròniques.
D’altra banda, tots els afiliats rebran les ponències debatudes a les Jornades de
Documents via correu electrònic o podran recollir-ne una còpia, prèvia petició, a la seu
del partit a Palma. Tot això sense perjudici del fet que els texts seran publicats a la
pàgina web del partit i de la tasca de comunicació i màxima difusió que es pugui fer des
del partit.
Article 6.- Jornades de Documents.
Les Jornades de Documents, a les que ja s’han fet referència anteriorment, seran
presidides pels membres de la Comissió Organitzadora del Congrés nomenats per
l’Executiva del partit; amb un mínim de dos membres que es constituiran com a
president i secretari (i vocals si són més de dos) de la corresponent jornada.
Les funcions del president de la Jornada, a part d’inaugurar-la, consistiran a dirigir i
ordenar els debats que hi hagi en el si de les mateixes, donant els corresponents torns de
paraula a qui pertoqui. Així mateix, després de les corresponents intervencions i
deliberacions, conduirà les votacions per aprovar definitivament els texts de les
ponències que es presentaran a l’acte principal del Congrés. El secretari s’encarregarà
d’aixecar acta de les jornades. Acta que haurà de ser llegida i aprovada a la finalització
de la corresponent jornada.
Les aportacions als esborranys dels texts de les ponències podran ser de dos tipus:
esmenes i millores. Les esmenes suposen la substitució de la totalitat (esmena total) o
d’una part (esmena parcial) essencial dels texts de les ponències i requeriran l’aportació
d’una justificació o memòria explicativa de l’esmena per part del seu proponent. Les
millores seran aquelles aportacions als texts que suposin complementar, aprofundir o
matissar lleument, millorar sintàcticament o gramaticalment, fonamentar amb més dades
o canviar l’ordre del contingut dels texts però sense que suposi la substitució d’aquests.
Les esmenes i/o millores a les diferents ponències seran presentades d'acord amb
l'article 5 del present Reglament i el partit les farà arribar als membres de la Comissió
Organitzadora del Congrés com a mínim dos dies abans de la celebració de la
corresponent jornada, així com als membres de la Comissió Executiva Balear.
Les esmenes i/o millores hauran de precisar la redacció concreta que es proposi
modificar, addicionar o suprimir. Qualsevol esmena i/o millora haurà d'especificar en
quin apartat o secció ha de ser incorporada. Cada esmena i/o millora ha de formular-se
per separat. Decauran totes aquelles esmenes i/o millores que no s’ajustin al marc
temàtic o estructural de la ponència o s'hagin presentat fora del termini establert.
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Una vegada defensades pel proponent/s, l’esmena/es o millora/es, durant la jornada
prèvia corresponent, i acabat el torn de paraula dels participants que l’hagin demanada,
es procedirà a debatre i aprovar o no dita esmena o millora per votació personal i directa
a mà alçada dels participants.
Les millores i esmenes parcials i/o totals als esborranys requeriran per a la seva
aprovació que es compleixin els dos requisits següents: 1) majoria simple dels afiliats
presents amb dret de vot; 2) la majoria dels afiliats presents de dues de les tres illes. Si
no hagués afiliats presents d'alguna illa, s'entendrà que aquesta illa no veta l'aprovació
sempre que no s'haguera remès al partit un escrit en contra de la millora o esmena signat
per la majoria dels afiliats d'aquesta illa. En cas que s'hagués remès aquest escrit,
s'entendrà que els afiliats d'aquesta illa hi voten en contra.
L’aprovació suposarà la seva inclusió en el text provisional o esborrany de la ponència
per a la seva posterior aprovació en el Congrés.
Les esmenes i/o millores als texts provisionals o esborranys de les tres ponències només
podran esser presentades i debatudes en els termes que s’acaben d’assenyalar, és a dir, a
les dues jornades prèvies al Congrés, sense que sigui en aquest a on es puguin presentar
esmenes o millores.
En l’acte del Congrés, i sense perjudici de la corresponent difusió dels texts definitius de
les ponències abans de la seva celebració, només es podrà procedir a la seva aprovació o
no. En cas de no ser aprovades, romandran vigents les ponències aprovades al darrer
Congrés.

TÍTOL II: DELS CONGRESSISTES

Article 7.- Condició de congressistes.
1. En el Congrés hi podrà assistir qualsevol afiliat a El Pi que figuri d’alta en el Llibre
de Registre d’Afiliació a dia 1r de maig del 2020. Així mateix, i de conformitat amb el
que disposa l’article 18.2 els Estatuts del partit, els afiliats que desitgin ser congressistes
hauran d’estar al corrent de pagament de les seves quotes, així com no incursos en cap
procediment i/o expedient disciplinari.
2. Hi haurà una inscripció prèvia obligatòria mitjançant la sol·licitud o petició de
l’afiliat dirigida al partit a la següent adreça de correu electrònic:
congres.el.pi.2020@gmail.com. Així mateix, també es podran adreçar al secretari i/o
president d’El Pi de cada municipi on hi hagi implantació per poder realitzar la
inscripció o bé dirigir-se a la seu del partit a Palma. La condició de congressista
s’assolirà amb la inscripció al Registre de Congressistes.
El termini màxim per inscriure’s i poder participar en el Congrés finalitza el 20 de juny
del 2020. Amb caràcter extraordinari o excepcional, i per raons justificades
d’impossibilitat de fer-ho en el termini establert, es podran fer inscripcions el dia del
Congrés in situ fins 30 minuts abans de l’inici del Congrés.
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L’apreciació de la situació d’excepcionalitat, no estant constituïda encara la Mesa del
Congrés, correspondrà al secretari general d’El Pi – Proposta per les Illes Balears, qui
podrà delegar en la Comissió d’Organització del Congrés.
Article 8.- Atribucions dels congressistes.
Els afiliats que hagin sol·licitat participar en el Congrés, i no estiguin immersos en cap
dels supòsits que ho impedeixin assenyalats a l’article 7.1, podran retirar la seva
credencial a partir d’una hora abans del començament del Congrés, és a dir, entre les 9 i
les 10 hores al mateix lloc de celebració i fins al moment del dit començament.
A més dels afiliats, també hi podran assistir en qualitat de convidats i premsa, aquelles
persones, autoritats, entitats o formacions que es consideri oportú pel Comitè
Organitzador. A tals efectes es disposarà d’una taula per a les seves corresponents
acreditacions.
Per altra banda, a l’acte central del Congrés hi podrà assistir tota persona que ho vulgui,
fent-ho com a simpatitzant del partit i a la qual no es farà entrega de cap acreditació per
quant no tindrà dret a vot ni a veu; si bé, haurà de facilitar les seves dades personals a la
corresponent taula en cas que li siguin requerides per algun membre de l’organització.

TÍTOL III: FUNCIONAMENT DEL CONGRÉS

Article 9.- Obertura.
El Congrés es declararà obert pel president o presidenta de la Mesa i quedarà
vàlidament constituït quan hi siguin presents, almenys, la meitat més un dels membres
de la Mesa del Congrés.
Article 10.- Atribucions de la Mesa.
Són atribucions de la Mesa del Congrés:
a) Presidir les sessions plenàries i ordenar els seus debats i votacions.
b) Dirigir els debats de les sessions, autoritzar l'ús de la paraula i fixar el
nombre màxim d'intervencions i la seva durada.
c) Exposar els termes de les qüestions sotmeses a votació.
Article 11.- Atribucions del president de la Mesa.
Correspon al president de la Mesa:
a) Obrir, suspendre i aixecar les sessions.
b) Dirigir els debats de les sessions, autoritzar l'ús de la paraula i fixar el
nombre màxim d'intervencions i la seva durada.
c) Exposar els termes de les qüestions sotmeses a votació.
d) Aixecar acta dels acords presos pel Congrés.
El president podrà cridar a l'ordre i retirar la paraula als qui de forma greu o reiterada
alterin l'ordre dels debats o obstaculitzin la marxa del Congrés.
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En cas d'absència del president, aquest designarà el seu substitut d'entre els membres de
la Mesa.
Article 12.- Operativitat.
El Congrés funcionarà en sessions plenàries, on tots els congressistes podran intervenir
en donar-los la paraula els ponents o el president de la Mesa. Es presentaran, per part
dels seus responsables, les ponències prèviament redactades i debatudes a les jornades
específiques per a cada una d’elles. Una vegada finalitzades les presentacions, es
procedirà a la votació per a la seva aprovació.
Tot seguit, tendran lloc les eleccions internes del partit.

TÍTOL IV: LES ACTUACIONS EN EL CONGRÉS

CAPÍTOL 1. DISCUSSIÓ I VOTACIÓ DE LA PONÈNCIA
Article 13.- Actuació.
En reiteració del que s’ha disposat a l’article anterior, en el Plenari seran explicades les
diferents ponències, tant pel que respecte al seu contingut com a la metodologia duta a
terme per cada grup de treball, així com les diferents aportacions fetes pels afiliats i
Comitès. Després de cada una de les exposicions, es passarà a la votació.
Article 14.- Votació de les ponències.
Les diferents ponències seran votades a mà alçada i aprovades o rebutjades per majoria
dels vots dels presents. A tals efectes, es proporcionaran als congressistes cartolines de
color verd, vermell i blanc que expressaran, respectivament, el sentit afirmatiu, negatiu
o l’abstenció del seu vot a l’aprovació de les ponències. Perquè la ponència s’aprovi
serà necessari que n'obtingui més vots a favor que en contra dels congressistes.
El vot és personal de cada congressista i no s'acceptarà cap delegació de vot.
En cas d'empat, es repetirà la votació. Si es torna a produir un empat, el vot del
president de la Mesa tindrà efectes de vot de qualitat, quedant aprovat o no el text
segons el sentit que hagi tingut el seu vot ja emès en darrera votació.
Una vegada començada cada una de les votacions, no es permetrà l'entrada a la sala de
cap congressista fins a la finalització d’aquesta.
CAPÍTOL 2. ELECCIÓ DELS ÒRGANS DEL PARTIT
Article 15.- Llistes obertes.
Les llistes a president, vicepresident/s, secretari general, tresorer i a membres de la
Comissió Executiva, en l’àmbit tant balear com insular de Mallorca, i membres electes
del Consell General de Mallorca seran obertes, si bé han de venir avalades per un 10%
dels afiliats en còmput total del partit o insular de Mallorca, respectivament.
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Es poden presentar fins quatre dies abans de la celebració del Congrés a la seu del partit
a Palma, indicant el càrrec o càrrecs als quals es presenta/en. Tant es poden presentar
candidatures senceres -entenent-se per tals un grup de candidats, sense que per això es
perdi la condició de llistes obertes-, com una persona per a un càrrec determinat, sempre
amb l’esmentat requisit del 10%. Cada afiliat tan sols pot avalar una candidatura o
candidat fins al número màxim de l’òrgan corresponent.
De conformitat amb el que disposa l’article 9.b) dels Estatuts, per ser elegible per als
càrrecs dels òrgans territorials, de representació i direcció i consulta del partit serà
condició necessària estar al corrent de pagament de les quotes del partit.
Article 16.- L’elecció.
1. El sistema de votació serà obert, és a dir, es podrà votar els candidats que es
desitgi fent una creu al lloc designat en la papereta corresponent o bé, dipositant a
la corresponent urna la papereta de la candidatura a la qual es vol votar.
2. Sortiran elegits els que simplement obtinguin més vots. En el cas que només hi
hagi una candidatura a cada càrrec, aquesta haurà d'obtenir més del 50% dels vots
emesos per ser proclamat electe en el càrrec en concret.
3. La votació es portarà a terme de la següent manera i en unitat d'acte:
Una votació per elegir president, vicepresident/s, secretari general, tresorer i
vocals de la Comissió Executiva d’El Pi Illes Balears.
Una votació per elegir president, vicepresident/s, secretari general, tresorer i
vocals de la Comissió Executiva d’El Pi Mallorca.
Una votació per elegir als membres del Consell General de Mallorca.
4. Comprovades per la Mesa les Candidatures presentades, es proclamaran els
candidats i es deixarà un temps prudencial perquè aquests puguin defensar la seva
candidatura, si concorren dues o més candidatures per cadascuna de les votacions
a portar a terme.
5. La votació serà secreta. Cada congressista tindrà a la seva disposició (a escollir
una de les dues opcions) per a cada una de les votacions:
a) Una papereta de cada candidatura proclamada amb quadrat on la creu
ja estigui feta.
b) Una papereta amb tots els noms de totes les persones que es
presentin amb un quadrat on la creu estarà en blanc.
6. La Mesa demanarà que, per a cada urna, es presentin dos voluntaris per fiscalitzar
la votació com a interventors.
7. Realitzada la votació, es farà el recompte, moment en el qual a la sala sols podran
romandre els membres de la Mesa del Congrés i els voluntaris que portin a terme
funcions de recompte dels vots. Tot seguit, es proclamaran els resultats.
Article 17.- Sistema votació.
Hi haurà tres urnes:
• Una primera urna corresponent a El Pi Illes Balears; en la que s’elegirà
president, vicepresident/s, secretari general, tresorer i vocals de la Comissió
Executiva en l’àmbit balear.
• Una segona urna corresponent a El Pi Mallorca; en la que s’elegirà president,
vicepresident/s, secretari general, tresorer i vocals de la Comissió Executiva en
l’àmbit insular de Mallorca.
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•

Una tercera urna corresponent a El Pi Mallorca per als membres electes del
Consell General de Mallorca.

Per facilitar les votacions es podran habilitar tres o més meses.
Article 18.- Presa de possessió.
Tot seguit a la proclamació dels resultats, prendran possessió el president,
vicepresident/s, secretari general, tresorer i els membres electes de la nova Comissió
Executiva, tant autonòmica com insular de Mallorca, així com els membres electes del
Consell General de Mallorca. Aquesta presa de possessió suposarà automàticament el
cessament de l’anterior Comissió Executiva o del mandat anterior en cas de reelecció
dels seus membres.

TÍTOL V: DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Propostes excepcionals.
Excepcionalment, la Mesa del Congrés podrà acceptar propostes de resolució, mocions,
etc., que facin referència a qüestions de caràcter urgent i sobre les quals el Congrés hagi
de prendre algun posicionament.
Tota proposta excepcional haurà de presentar-se per escrit, amb una exposició raonada
de motius que justifiquin, per una banda, el motiu de la urgència i, per altra, el motiu pel
qual la proposta ha de ser considerada pel Congrés.
Correspondrà a la Mesa del Congrés l’apreciació de l’existència de la urgència.
Segona.- Aplicació supletòria.
Serà d'aplicació supletòria a aquest Reglament el del Parlament de les Illes Balears i la
seva interpretació serà a càrrec de la Mesa que presideixi el Congrés.
Tercera.- Entrada en vigor.
Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per part de la
Comissió Executiva Balear.
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