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Convocatòria del 13é Congrés Nacional

El present document estableix les bases i el calendari per a la Celebració del 13é
Congrés Nacional del PSPV-PSOE, incloent:









Elecció directa de la persona titular de la Secretaria General.
Elecció de delegats/es al 13é Congrés Nacional.
Presentació d’esmenes a la Ponència Marc i els Estatuts Nacionals.
Elecció de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE.
Elecció de la Comissió Nacional Revisora de Comptes.
Elecció de la Comissió Nacional d’Ètica.
Elecció dels membres del Comité Federal elegits pel Congres Nacional.
Elecció de 100 membres del Comité Nacional.

El 13é Congrés Nacional del PSPV-PSOE es desenvolupa d’acord amb el que
estableixen els Estatuts Federals, el Reglament Federal de Congressos, els Estatuts del
PSPV-PSOE i les presents bases de convocatòria. El que es disposa en l’esmentada
normativa, excepte aquelles qüestions que tenen regulació específica en les presents
bases, serà d’aplicació per al conjunt del cos electoral.
Així mateix, la present convocatòria es regeix per les bases de convocatòria del 39º
Congrés Federal del PSOE en la qual, en la seua disposició addicional segona acorda
que les reunions dels Comités Regionals o de Nacionalitat per a convocar els seus
respectius Congressos, se celebren, a partir de la celebració dels congressos
provincials, insulars (autonòmics uniprovincials) per a l’elecció de delegats/es i
presentació d’esmenes, el dia 28 de maig.
Així mateix acorda que els congressos de les distintes federacions s’hauran de celebrar
en un termini inferior a 60 dies des de la celebració del Congrés Federal, començant el
procés per a l’elecció directa de les respectives Secretaries Generals, una vegada s’haja
celebrat el 39º Congrés Federal, a partir del 18 de juny, disposició que igualment es
recull en la seua estricta literalitat en la disposició addicional tercera del Reglament
Federal de Congressos.
Finalment, el Reglament Federal de Congressos, en la seua disposició addicional
primera, diu que eixe Reglament serà d’aplicació obligada tant per al desenvolupament
del Congrés Federal com per als Congressos d’àmbits territorials inferiors, sense que
s’hagen de realitzar reglaments territorials que deixen al present per a una aplicació
subsidiària.
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1.

CONVOCATÒRIA:
El 13é Congrés Nacional del PSPV-PSOE se celebrarà els dies 28, 29 i 30 de
juliol del 2017, a la ciutat d’Elx.

2.

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL DEL CONGRÉS:


Dictamen de la comissió de credencials i constitució del Congrés per la
Vicesecretaria d’Organització.



Elecció de la Mesa del Congrés.



Salutació de la Presidència del 13é Congrés i obertura del mateix per la
Presidenta de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE.



Salutacions fraternals.



Proclamació dels resultats de l’elecció de Secretari/a General del PSPVPSOE.



Informe de gestió dels òrgans nacionals, debat i votació.



Elecció de la Comissió Electoral del Congrés i obertura del termini de
presentació de candidatures als òrgans nacionals (Comissió Executiva
Nacional, Comissió Nacional Revisora de Comptes, Comissió Nacional
d’Ètica, membres del Comité Federal elegits pel Congrés Nacional y elecció
de membres del Comité Nacional).



Constitució de les Comissions i debat d’esmenes en les distintes comissions.



Proclamació de les candidatures als òrgans nacionals i de representants al
Comité Federal.



Presentació i aprovació al Plenari de les resolucions de les Comissions. Debat
votació d’esmenes si procedeix.



Votació dels òrgans i representants nacionals.



Proclamació dels resultats de l’elecció dels Òrgans Nacionals i membres del
Comité Federal.



Clausura.
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3.

TANCAMENT DEL CENS I CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE DELEGATS I
DELEGADES.
La data del tancament del cens de militants es l’1 de abril del 2017.
Els delegats al 13é Congrés Nacional s’elegeixen a les agrupacions municipals
o de Districte. L’assignació de delegats i delegades es realitzarà d’acord amb el
següent barem:
• UN delegat/delegada per cada 40 militants.
• UN delegat/delegada més per cada 40 militants o fracció superior a
20.
Aquelles agrupacions que no arriben al mínim de 40 militants, es reuniran en un
Congrés de Restes Comarcals, que serà convocat per la respectiva comissió
executiva comarcal, per a elegir els delegats i delegades que pel seu nombre
de militants li corresponguen.
L’assignació de delegats i delegades que assistiran als Congressos de Restes
Comarcals es realitzarà d’acord amb el següent barem:
•
•

UN delegat/delegada per cada 10 militants.
UN delegat/delegada mes per cada 10 militants o fracció superior a 5.

Aquelles agrupacions que tinguen menys de 10 militants sumaran els seus vots
amb les agrupacions municipals més pròximes per a poder arribar al mínim
establert.
4.

DELEGACIÓ
DE
SECTORIALS.

JOVES

SOCIALISTES

I

ORGANITZACIONS

Assistirà una delegació de Joves Socialistes, atenent al barem establert en el
punt 3 de la present circular, i d’acord amb la certificació emesa per la
secretaria d’organització del PSOE i de JSE. En tot cas, la representació de
Joves Socialistes serà com a mínim del 2% i com a màxim del 5% dels
delegats al Congrés. Eixa representació de delegats serà definida per la
Comissió Organitzadora del 13é Congrés del PSPV-PSOE.
Així mateix assistiran els delegats i delegades elegits en les sis Organitzacions
Sectorials existents en el PSPV-PSOE (educació, medi ambient, sanitat,
participació ciutadana, societat de la informació i emprenedors). Les
organitzacions sectorials tindran una representació al Congrés, amb veu i vot,
d’acord amb la següent proporcionalitat:
• Fins el 2% dels militants: 2 delegats/delegades.
• Des del 2% fins el 5%: 3 delegats/delegades.
• A partir del 5%: 4 delegats/delegades.
Conforme al que estableix l’article 27 dels Estatuts Nacionals els delegats i
delegades de les organitzacions sectorials no podran participar en l’elecció i
control dels òrgans executius i e representació del Partit
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5.

CORRENTS D’OPINIÓ.
Assistirà una representació, amb veu però sense vot, d’Esquerra Socialista
composta per 10 membres.

6.

COMPOSICIÓ DEL 13é CONGRÉS NACIONAL
Són membres amb dret a veu i vot:
 Els delegats/es elegits a l’efecte en les assemblees locals i en els Congressos
de Restes Comarcals.
 Els representants de JSPV.
 La representació de les Organitzacions Sectorials.
Són membres amb veu i sense vot:






7.

La Comissió Executiva Nacional.
La Comissió Nacional d’Ètica.
La Comissió Revisora de Comptes.
La Comissió Nacional de Garanties Electorals.
Els Corrents d’Opinió.

PONÈNCIA MARC
El Comité Nacional delegarà en la Comissió Executiva Nacional la redacció de
la Ponència Marc, que inclourà els actuals Estatuts en la Ponència Orgànica. La
Comissió Executiva Nacional treballarà en coordinació amb els responsables de
la redacció de l’acord del Botànic per a la redacció de la Ponència Marc, la qual
es remetrà als àmbits territorials del Partit a partir del 8 de juliol.

8.

DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER A LA DEFENSA DE LA GESTIÓ
DEL COMITÉ NACIONAL.
La Mesa del Comité Nacional representarà al mateix i s’encarregarà
d’elaborar la memòria de gestió del Comité Nacional i de defensar-la
davant el 13é Congrés Nacional.

9.

SORTEIG DE LA COMISSIÓ DE CREDENCIALS DEL 13é CONGRÉS.
L’article 53 del Reglament Federal de Congressos, determina que la Comissió
de Credencials estarà integrada per:

a) Dos representants nomenats per la Comissió Executiva
Nacional, a proposta de la secretaria d’organització.
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b) Tres delegats o delegades elegits d’entre ells pel procediment
de sorteig, no podent pertànyer dos d’ells a la mateixa
delegació. L’acte del sorteig es realitzarà el 25 de juliol per una
comissió composta per la secretaria d’organització i dos
membres del Comité Nacional elegits a l’efecte.
10.

COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ NACIONAL
ELECTORALS I DEL COMITÉ ORGANITZADOR

DE

GARANTIES

L’òrgan encarregat de vetlar per la transparència i el correcte funcionament del
procés d’elecció de la Secretaria General de la Comissió Executiva Nacional
serà la Comissió Nacional de Garanties Electorals.
Als efectes de desplegar i coordinar el dispositiu tècnic i logístic per al procés
d’elecció, la Comissió Executiva Nacional designarà un Comité Organitzador
per a l’elecció de la persona titular de la Secretaria General. Este Comité, la
tasca del qual serà supervisada per la Comissió Nacional de Garanties
Electorals, podrà adoptar els acords que crega necessaris per al correcte
desenvolupament del que disposen les presents bases.
Els membres del Comité Organitzador no podran prestar el seu aval a cap de
les precandidatures.
Una vegada proclamades les candidatures, estes podran designar un
representant davant el Comité Organitzador, amb veu i sense vot.
11.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A LA SECRETARIA GENERAL DE
LA CEN DEL PSPV-PSOE
Podran ser candidats/es aquelles persones que a més de formar part del cos
electoral per al procés congressual, complisquen els següents requisits:
-

Siguen militants del PSPV-PSOE i no tinguen cap causa d’inelegibilitat.

-

Reunisquen, com a mínim, l’aval del 10% del cos electoral.

11.1.- Presentació de precandidatures.
La persona que desitge iniciar una recollida d’avals al seu favor ho comunicarà
a la Comissió Nacional de Garanties Electorals mitjançant el model oficial
aprovat a l’efecte. Una vegada comprovat que la persona esmentada reuneix
els requisits normatius, la Comissió Nacional de Garanties Electorals li facilitarà
els impresos d’avals al seu favor immediatament abans que comence el termini
per a la recollida i presentació d’avals.
11.2.- Mitjans a disposició de les precandidatures.
El Comité Organitzador posarà a disposició de les precandidatures el següent:
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a) Les dades estadístiques de cens per a saber el nombre d’avals necessaris
per a presentar la seua candidatura.

b) Les dades de contacte de les agrupacions municipals o de districte.
c) Els formularis oficials, tant individuals com col·lectius, per a la recollida
d’avals.

La comissió executiva nacional i les provincials, comarcals i municipals o de
districte facilitaran en igualtat de condicions l’activitat de les precandidatures. En
cap cas això comportarà facilitar còpia del cens d’afiliats/es a les
precandidatures.
11.3.- Finançament de les precandidatures.
A partir de l’aprovació per part del Comité Nacional de les presents bases de
convocatòria, els aspirants a precandidats i les precandidatures realitzaran les
seues activitats atenent als principis d’austeritat, responsabilitat i transparència,
estant en tot moment sotmeses al control de la Comissió Nacional de Garanties
Electorals, que establirà les condicions i limitacions per al finançament i els
mecanismes per a garantir la seua transparència.
En tot cas, les campanyes de captació de fons, en qualsevol de les seues
formes, es canalitzaran a través dels mecanismes posats a disposició de les
precandidatures per la Gerència del PSPV-PSOE, que garantirà el compliment
de la Llei de Finançament dels Partits Polítics.
En cap cas es podran realitzar campanyes d’imatge o publicitat pagades o
sotmeses a algun tipus de contraprestació.
11.4.- Recollida i presentació d’avals
El període de recollida i presentació d’avals tindrà una duració de 12 dies,
s’iniciarà el 21 de juny i conclourà el 2 de juliol a les 12 hores. No serà
considerat vàlid cap aval rebut o lliurat al Comité Organitzador després d’eixe
moment.
Els models per a la recollida d’avals seran establerts per la Comissió Nacional
de Garanties Electorals que preveurà mecanismes de seguretat que
garantisquen la seua autenticitat. En tot cas, els impresos, individuals o
col·lectius, seran nominatius per a cada candidatura. No serà vàlid cap aval
presentat en un model distint a l’oficial.
Aval individual: els impresos d’aval individual, una vegada complimentats i
acompanyats de fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència, es
podran remetre directament al Comité Organitzador a través de la direcció
de correu electrònic primarias2017@pspv-psoe.net o per correu a l’atenció
del Comité Organitzador al carrer de la Blanqueria, 4. 46003, València.
Els avals individuals seran custodiats pel Comité Organitzador. S’informarà
a cada precandidatura del nombre d’avals registrats al seu favor -el que no
implica la seua validesa- amb la periodicitat que s’acorde amb elles.
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Aval col·lectiu: els models d’aval col·lectiu, que hauran de ser originals, es
tramitaran a través de les respectives precandidatures, que seran les
responsables del seu lliurament davant el Comité Organitzador dins del
termini establert i en tot cas abans de la finalització del període de recollida i
presentació d’avals.
Una vegada finalitzat el termini per a la recollida i presentació d’avals el
Comité Organitzador expedirà a cada precandidatura el corresponent
certificat en el que figurarà el nombre de fulls d’avals presentats, col·lectius i
individuals, així com el nombre total d’avals presentats.
11.5.- Verificació i recompte d’avals.
Una vegada finalitze el termini de recollida i presentació d’avals, el 2 de juliol a
les 12 hores, es procedirà a la verificació i recompte dels avals.
La Comissió Nacional de Garanties Electorals serà l’encarregada de vetlar per
la validació dels avals d’acord al que estableixen les Bases de Convocatòria
aprovades pel Comité Nacional. En tot cas:
•

Si una mateixa persona atorga l’aval a més d’una precandidatura, els
mateixos seran considerats nuls.

•

Si una mateixa persona avala vàries vegades o per formats distints a una
mateixa precandidatura, els seus avals comptaran com a un únic aval
vàlid.

•

Seran considerats nuls tots aquells avals presentats en model distint de
l’oficial, això inclou:

•



Els avals en els quals el nom de la precandidatura estiga
manuscrit.



Els avals individuals remesos per correu electrònic que no
s’acompanyen del modelo oficial.



Els avals col·lectius
complimentats.

que

no

estiguen

correctament

Si es consideraran vàlids aquells avals que formant part d’un full col·lectiu
reunisquen els requisits establerts, encara que en eixe mateix full un o
varis dels avals expressats siguen nuls.

11.6.- Proclamació de candidatures.
Verificats i recomptats els avals presentats, la Comissió Nacional de Garanties
Electorals realitzarà la proclamació provisional d’aquelles candidatures que
hagen arribat al nombre mínim d’avals exigit i que complisquen amb la resta de
requisits reglamentaris.
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Contra l’acord de proclamació provisional cabrà recurs en el termini de 24 hores
en els termes reglamentaris establerts, no sent objecte de recurs fets, acords o
decisions que no siguen determinants en la proclamació de qualsevol
precandidatura. Es pot interposar recurs en segona instància davant la
Comissió Federal d’Ètica i Garanties, a presentar en 24 hores des de la
resolució en primera instància.
Transcorregut el termini de recursos la Comissió Nacional de Garanties
Electorals procedirà a la proclamació definitiva de candidatures.
12.

CAMPANYA D’INFORMACIÓ INTERNA
12.1. Principis generals.
En cas que resultaren proclamades dos o més candidatures, entre el 6 de juliol i
la jornada de votació, s’obrirà un termini perquè les candidatures proclamades
puguen realitzar actes de campanya al seu favor per aconseguir el vot de la
militància. Durant la campanya d’informació, els candidats/es deuran de
mantindre en tot moment un comportament adequat amb els principis que
inspiren la nostra organització.
Sense perjudici de la individualitat de la campanya de cada candidatura, tots els
actes i accions que les candidatures realitzen dins de la campanya d’informació,
deuran de respectar i garantir uns criteris bàsics d’unitat d’imatge corporativa
del Partit. Eixos criteris seran establerts pel Comité Organitzador, amb la
supervisió de la Comissió Nacional de Garanties Electorals. Les candidatures
estan obligades a respectar la normativa interna del Partit, el present Reglament
i les instruccions que dicte la Comissió Nacional de Garanties Electorals i el
Comité Organitzador per al desenvolupament del procés.

12.2. Mitjans i recursos a disposició de les candidatures.
A les candidatures, una vegada proclamades, se’ls facilitarà en igualtat de
condicions, accés als següents mitjans i recursos:

a) Un espai físic cedit pel PSPV-PSOE per a oficina-despatx de la
candidatura.

b) Un espai a la pàgina web oficial del PSPV-PSOE.
c) Les candidatures podran, si ho desitgen, dirigir-se una única vegada a la

militància amb càrrec als fons del Partit, a través d’enviaments de
propaganda, dins d’un criteri d’austeritat i ús racional dels mitjans comuns.

d) Comunicacions per email a tots els electors que conformen el cens
electoral i a les agrupacions del PSPV-PSOE dins dels límits que
establisca la Comissió Nacional de Garanties Electorals.

e) La seua coordinació amb l’Oficina de Premsa del PSPV-PSOE.
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12.3. Debats.
El Comité Organitzador promourà la celebració de almenys un debat entre tots
els candidats/es proclamats utilitzant-ne recursos propis del Partit i la difusió del
qual, a més dels mitjans del Partit, s’oferirà als mitjans de comunicació per a la
seua divulgació.

12.4. Finançament de les candidatures.
Les candidatures realitzaran les seues campanyes d’informació atenent als
principis d’austeritat, responsabilitat i transparència, estant en tot moment
sotmeses al control de la Comissió Nacional de Garanties Electorals, que
establirà les condicions i limitacions per al finançament de les campanyes de les
candidatures i els mecanismes per a garantir la seua transparència.
En tot cas, les campanyes de captació de fons, en qualsevol de les seues
formes, es canalitzaran a través dels mecanismes posats a disposició de les
precandidatures per la Gerència del PSPV-PSOE, que garantirà el compliment
de la Llei de Finançament de Partits Polítics.
En cap cas es podran realitzar campanyes d’imatge o publicitat pagades o
sotmeses a algun tipus de contraprestació.
13.

VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL
13.1.- Cens electoral per a l’elecció directa de la Secretaria General.
El llistat de votació per a l’elecció de la persona titular de la Secretaria General
de la Comissió Executiva Nacional estarà conformat pel conjunt del cos
electoral. El cos electoral per a l’elecció directa de la Secretaria General el
conformen els i les militants i afiliats/des directes/es del PSPV-PSOE i els i les
militants de JSPV. En aquest cens, a més dels electors amb dret a sufragi
figuraran aquells militants que hagen sol·licitat el vot desplaçat i els interventors
designats per cadascuna de les candidatures.
El cens de votació per a l’elecció de la persona titular de la Secretaria General
serà remès pel Departament Federal d'Afiliació i Cens-DFAC tres dies abans de
la jornada de votació.
13.2. Centres de votació.
Amb caràcter general el centre de votació serà l’agrupació municipal o de
districte a la qual es pertany per raó de militància.
Els militants de les agrupacions amb un cens inferior a 10 votants exerciran el
seu dret al vot en l’agrupació amb més de 10 votants més pròxima. Sense
perjudici d’això, el Comitè Organitzador podrà agrupar, als efectes de la votació
a diverses d’estes agrupacions, respectant el criteri de proximitat geogràfica, i
designar a una d’elles com a centre de votació.

COMITÉ
NACIONAL

10

Convocatòria del 13é Congrés Nacional
Abans del 29 de juny, el Comitè Organitzador comunicarà les agrupacions que
són centre de votació així com aquelles que s’unifiquen a estos centres. Davant
d'esta decisió es podrà interposar recurs davant la Comissió Nacional de
Garanties Electorals en un termini màxim de 24 hores.
Serà designat responsable de cada centre de votació la persona titular de la
secretaria d’organització de l’agrupació municipal o de districte que siga centre
de votació o qui siga designat per la Comissió Executiva Municipal o de Districte
a l’efecte.
13.3. Vot desplaçat.
Entre el 4 i 10 de juliol s’obrirà un termini perquè aquells militants que no
puguen exercir el seu dret al vot en la seua agrupació municipal o de districte,
puguen sol·licitar el desplaçament de vot a un altre centre de votació de la
Comunitat Valenciana.
La sol·licitud de vot desplaçat s’ha de fer mitjançant el corresponent imprès, a
través del correu electrònic primarias2017@pspv-psoe.net o per correu a
l’atenció del Comitè Organitzador al carrer de la Blanqueria, 4. 46003, València.
No seran vàlides aquelles sol·licituds rebudes després del 10 de juliol.
13.4. Meses electorals.
Les meses electorals estaran formades per una presidència i dues vocalies. Els
seus membres han de ser elegits mitjançant sorteig entre els militants de
l’agrupació que siga centre electoral, a celebrar per la respectiva Comissió
Executiva almenys 5 dies abans de la jornada de votació.
En este sorteig s’han d’elegir a més dels tres membres titulars de la mesa
electoral, un suplent per a cada un d’ells.
Això no obstant, s’habilita a la Secretaria d'Organització o la persona designada
per la Comissió Executiva Municipal o de Districte del corresponent Centre
Electoral a prendre les mesures necessàries perquè hi haja una Mesa formada
a l'inici de l’horari de votació.
13.5. Interventors i apoderats.
Cada candidatura podrà acreditar un màxim de dos militants amb dret a sufragi
actiu com a interventors per cada mesa electoral. Aquests es podran suplir
lliurement entre si sense que puguen actuar tots dos al mateix temps en la
mesa. Els interventors exerceixen el seu dret a vot a la mesa davant la qual
estan acreditats.
Cada candidatura podrà acreditar com a apoderats a militants amb dret de
sufragi actiu. No podran exercir la seua funció simultàniament més de dos
apoderats per centre de votació. Els apoderats exerceixen el seu dret al vot a
la mesa en la qual estan censats.
El termini per a la designació d’interventors i apoderats finalitzarà 5 dies abans
de la jornada de votació.
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13.6. Jornada de votació.
La votació, es desenvoluparà el dia 16 de juliol, a una sola volta, pel sistema de
sufragi lliure, directe, secret i presencial.
Amb caràcter general, l’horari de votació serà ininterromput de 10.00 a 20.00 h.
Excepcionalment, per aquells centres electorals amb menys de 100 votants es
podrà habilitar un horari reduït de votació que haurà de ser d’un mínim de 4
hores. En tot cas, l’horari de votació serà assenyalat en la convocatòria.
Per a exercir el dret a sufragi actiu, l’elector haurà d’acreditar la seua identitat
davant la Mesa mitjançant la presentació del DNI, passaport o carnet de
conduir. Les comissions executives corresponents a cada centre de votació
articularan els mitjans oportuns per a garantir l’exercici secret del vot.
El vot constarà de papereta i sobre. La Comissió Nacional de Garanties
Electorals aprovarà els models oficials de paperetes i sobre per a l’elecció de la
Secretaria General de la Comissió Executiva Nacional. El Comitè Organitzador,
a través de les Executives Comarcals, facilitarà el material de votació que
constarà de cens, urna, paperetes de votació, sobres, model d’acta de
constitució, sessió i escrutini.
13.7. Tancament de la votació i escrutini.
Un vegada finalitzada la jornada de votació es procedirà a l’escrutini dels vots.
L’escrutini es durà a terme pels membres de la mesa electoral, que ompliran
l’acta amb els resultats, de la qual es facilitarà una còpia als representants de
les candidatures que així ho sol·liciten.
Esta acta reflectirà, a més dels resultats, les incidències i les protestes dels
representants de les candidatures, adjuntant a la mateixa els vots nuls i els vots
reclamats o impugnats.
L’esmentada documentació s’haurà de fer arribar el més aviat possible a
l’agrupació provincial corresponent, que alhora l’ha remetrà a la Comissió
Nacional de Garanties Electorals en un termini màxim de 48 hores. El resultat
es comunicarà al centre de dades a través del procediment establert pel Comitè
Organitzador.
13.8. Vots vàlids, nuls i en blanc.
Es considera vot en blanc l'emès en sobre sense papereta.
Es consideraran vots nuls:


Els emesos amb sobres o paperetes diferents dels oficials.



Els emesos sense sobre.



Els sobres que continguen paperetes de diferents candidatures.
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Aquells en els quals, en el sobre o en la papereta, s’hagen realitzat
inscripcions, excepte aquelles que, per la seua entitat, no generen dubtes
sobre la voluntat de l’elector.

Es considerarà un únic vot vàlid al sobre que continga diverses paperetes de la
mateixa candidatura.
13.9. Proclamació de resultats.
Rebudes les dades de l’escrutini de les meses electorals, la Comissió Nacional
de Garanties Electorals proclamarà el resultat provisional de l’elecció.
Contra el resultat provisional les candidatures podran interposar recursos
davant la Comissió Federal d'Ètica i Garanties en el termini de 24 hores des del
final de l’acte de votació. La Comissió Federal d'Ètica i Garanties resoldrà els
recursos presentats en el termini de 72 hores i, amb les decisions adoptades,
proclamarà el resultat definitiu.
14.

CALENDARI:
El calendari previ a la celebració del 13é Congrés és el següent:
DATES

EVENT

31 DE MAIG

REUNIÓ COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL

9 DE JUNY

COMITÉ NACIONAL

19 AL 20 JUNY

PRESENTACIÓ DE PRECANDIDATURES A LA
SECRETARIA GENERAL

21 JUNY AL 2 DE JULIOL

RECOLLIDA D’AVALS

2 AL 5 DE JULIOL

RECURSOS I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES

6 AL 15 DE JULIOL

CAMPANYA D’INFORMACIÓ

16 DE JULIOL

JORNADA DE VOTACIÓ.

19 A 22 DE JULIOL

ASSEMBLEES LOCALS PER A L’ELECCIÓ DE
DELEGATS I PRESENTACIÓ D’ESMENES.

19 A 23 DE JULIOL

CONGRESSOS COMARCALS DE RESTES.

26 DE JULIOL

ENVIAMENT MEMÒRIA D’ESMENES.

28, 29 I 30 JULIOL

13é CONGRÉS NACIONAL.
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15.

DESENVOLUPAMENT DEL CALENDARI PRECONGRESSUAL:
A.- Assemblees de les Agrupacions Municipals i de Districte.
Les Agrupacions Municipals i de Districte han de notificar als militants la
convocatòria i l’ordre del dia provisional del 13è Congrés Nacional, així com
facilitar la documentació remesa per la Comissió Executiva Nacional, amb la
suficient antelació.
Les assemblees municipals se celebraran entre el 19 i el 22 de juliol de 2017,
amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Constitució de l'Assemblea.
Elecció de la Mesa.
Debat i votació de la gestió dels òrgans nacionals.
Debat i votació de les propostes d’esmenes a la Ponència Marc.
Elecció de delegats/delegades al congrés nacional si l’agrupació supera la
proporció fixada pel Comitè Nacional.
O bé

6. Elecció de delegats/delegades al Congrés de Restes Comarcals si
l’agrupació no supera el mínim establert pel Comitè Nacional.
El Comitè Nacional, un vegada proclamades provisionalment les candidatures,
ha de posar a disposició de la militància la Ponència-Marc del 13è Congrés
Nacional per al seu debat i presentació d’esmenes.
B.- Congressos de Restes Comarcals.
Els congressos comarcals de restes se celebraran entre el 19 i el 23 de juliol de
2017, amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Constitució del Congrés.
Elecció de la Mesa.
Debat i votació de la gestió dels òrgans nacionals.
Debat i votació de les propostes d’esmenes a la Ponència Marc.
Elecció de delegats/delegades al congrés nacional.

C.- Remissió d'Actes, esmenes i llistes de delegats i delegades a la CEN.
Les comissions executives municipals i comarcals hauran d’enviar a la Comissió
Executiva Nacional l’acta de l’assemblea o del Congrés de Restes Comarcals,
les esmenes a la Ponència Marc aprovades, i la llista de delegats/delegades
elegits al congrés nacional, fins el 23 de juliol de 2017 en el cas de les
Assemblees Municipals o de Districte, i el 24 de juliol de 2017 en el cas dels
Congressos de Restes Comarcals.
D. Procediment per a l’aprovació d’esmenes i elecció de delegats i
delegades.
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Les esmenes que obtinguen el suport majoritari de l'Assemblea o del Congrés
de Restes Comarcals, o un mínim del 20% seran les que es remeten a la
Comissió Executiva Nacional, per a la seua discussió al Congrés Nacional.
L’elecció de delegats/delegades es realitzarà mitjançant el sistema establert en
l’article 5.2 dels Estatuts Nacionals.
"Els delegats/delegades dels Congressos seran elegits en llistes
completes, tancades i bloquejades. Als diferents Congressos no podran
assistir com a delegats/delegades els membres dels respectius òrgans
executius del seu mateix àmbit.
En el cas que hi haja dues llistes, la minoria que obtinga com a mínim un
20% dels vots vàlids a candidatures, tindrà una representació
proporcional a aquests. En tot cas la llista que obtinga la majoria tindrà
dret a la meitat més un dels delegats/des a escollir.
En el cas que hi haja més de dues llistes i cap obtinga la majoria, la més
votada tindrà dret a una representació de la meitat més un dels càrrecs a
elegir, repartint-se la resta proporcionalment entre les altres candidatures
que hagen superat el 20%. "

Amb caràcter general, per poder ser elegit delegat/delegada al Congrés
Nacional caldrà ser militant del PSPV-PSOE, estar en possessió de tots els
drets com a tal, trobant-se al corrent de quotes, i estar inscrit en el cens de
militants vàlid per al 13è Congrés Nacional.
Sense perjudici de l’anterior, els integrants de la delegació de Joves Socialistes
i de les delegacions de les organitzacions sectorials no hauran de reunir la
condició de militants del PSPV-PSOE, tot i que hauran de ser membres de ple
dret de l’organització sectorial a la qual representen.
Presentació de candidatures.
La Comissió Executiva Municipal o Comarcal corresponent procedirà a
l’obertura d’un termini per a la presentació de candidatures de delegats i
delegades. Estes candidatures hauran de ser completes; és a dir, contenir tants
membres com llocs a cobrir. Les llistes de candidats/es a delegats/des hauran
de tenir la mateixa representació d’homes i dones ordenats de forma alternativa
(llistes cremallera).
Enviament de la Memòria d'Esmenes.
La Comissió Executiva Nacional remetrà la memòria d’Esmenes a la Ponència
Marc als delegats i delegades al Congrés Nacional i a les agrupacions
municipals.
Desenvolupament de la convocatòria.
El Comitè Nacional habilita la Comissió Executiva Nacional per a dictar totes les
normes i resolucions que calguen per al desenvolupament, aclariment i
aplicació del que disposa la present convocatòria, així com en la normativa en
vigor.
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