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INTRODUCCIÓ
Aquests estatuts varen ser aprovats per primera vegada en el 10è Congrés de
la Federació Socialista de Menorca i posteriorment refrendats pel 11è Congrés
celebrat el 2008.
Ha trascorregut un considerable periode de temps alhora que dos congresos
Federals i dos del PSIB, per la qual cosa la revisió i adaptació dels mateixos
als nous temps és una necessitat que no és pot ajornar més.
No obstant a la vista dels acords i les resolucións presos 38è Congrés Federal
relatives al model de partit i als estatuts federals, especialment en tot el referent
als paràgrafs 412 BIS i 412 TER de l’apartat “Un modelo de partido para un
nuevo tiempo”, que diuen literalment:
412 BIS La inclusión en la propuesta del acuerdo de celebrar una una
Conferència de Organización. El parrafo podria quedar asi; La Comisión
Ejecutiva Federal en el año siguiente a la celebración del presente congreso,
convocará una Conferéncia de organización que debera abordar, entre otros
aspectos, la normativa federal para la elección de candidatos a los distintos
ambitos institucionales, la regulación del procedimiento para la elección de los
organos de dirección del PSOE, y al reestructuración de la acción sectorial del
Partido. Dicha Conferéncia, respetandolas resoluciones del 38º Congreso
Federal, podrá propopner modificaciones a los Estatutos Federales, para su
definitiva aprovación por el Comité Ferderal.
412 TER Sin perjuicio de las modificaciones dela articulado de los mismos que,
por su imminjente aplicación, deban ser objeto de acuerdo expreso de esta
Comisión, proponer que la redacción final de los Estatutos Federales, adaptada
a las resoluciones de la comisión 4 “Modelo de Partido”, sea aprovada pòr el
Comité Federal en su primera reunión.
La Comissió redactora de la Ponència Marc pel 12è Congrés de la Federació
Socialista de Menorca proposa:
Que s’aprovin els presents estatuts i que es faculti al Comité Insular per
aprovar una nova redacció dels mateixos una vegada que hagi conclos la
Conferència d’Organització a celebrar en l’àmbit federal, i disposem d’uns nous
Estatuts Federals i del PSIB.
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DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Definició i denominació
La denominació de l'organització és FEDERACIÓ SOCIALISTA DE MENORCA.
La FEDERACIÓ SOCIALISTA DE MENORCA és l'organització política en la què militen
a través de les Agrupacions ubicades en el seu àmbit territorial, tots els homes i
dones socialistes de l'illa de Menorca que assumeixen la declaració de principis, Estatuts i Resolucions aprovades pels Congressos de la Federació Socialista de Menorca, del Partit Socialista de les Illes Balears i del Partido Socialista
Obrero Español.
La Federació Socialista de Menorca coordina les organitzacions del partit en el
seu àmbit, és responsable d'impulsar la política global del partit, les diverses
polítiques sectorials i la política de relació i presència pública, així com la formació i informació dels militants, el creixement del partit i la relació amb el
PSIB-PSOE i amb el PSOE.

Article 2. Ambit territorial
L'àmbit territorial de la Federació Socialista de Menorca coincideix amb el de
l'illa de Menorca.

Article 3. Principis
L'organització de la Federació Socialista de Menorca s'inspira en els mateixos
principis que el PSOE i que estan recollits en els seus estatuts aprovats en el
37º Congrés Federal en el seu Article 3.

Article 4.- Competències
La FSM tindrà plena sobirania per els assumptes d’exclusiva incumbència del
seu àmbit territorial i competència en relació als assumptes polítics, institucionals, sectorials i orgànics en el seu àmbit dins de les línies generals acordades
pel PSIB-PSOE, així com per a dur a execució els seus propis acords i les alternatives socioeconòmiques que es vagin el.laborant pels òrgans superiors del
partit. Especialment les següents:
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a) Desenvolupar la política del Consell Insular, a través de la coordinació del
grup de consellers socialistes, dins de les línies generals de la política institucional del PSIB-PSOE.
b) Desenvolupar la política municipal a través de la coordinació dels grups de
regidors socialistes dels municipis del seu àmbit territorial, dins de les línies
generals de la política municipal del PSIB-PSOE.
c) Executar a nivell insular les directrius emanades de la Comissió Executiva
del PSIB-PSOE.
d) Desenvolupar les resolucions i acords que prengui la pròpia FSM a través
dels seus òrgans.
e) Coordinar l'activitat política de les agrupacions i dels grups sectorials del
seu àmbit territorial potenciant-les
La Comissió Executiva de la FSM, respecte a les agrupacions del seu àmbit,
vetllarà pel compliment d'aquests mínims i, en el cas de no produir-se, actuarà
d'acord amb el Reglament dels Afiliats i Afiliades.

Article 5.- Corrents d'opinió
La FSM es regirà per allò que s'expressa en el article 4 dels Estatuts Federals.

Article 6. Càrrecs orgànics
Per a ser membre del Comitè Insular, Comissió Executiva Insular, Secretari/a
General d'Agrupació local, membre del Comitè local o Comissió Revisora de
comptes serà necessari acreditar una militància ininterrompuda durant els 12
mesos immediatament anteriors a l'elecció per els esmentats càrrecs.
En casos excepcionals es podrà facilitar la incorporació de nous militants en els
òrgans de direcció i execució en l'àmbit de la FSM, sempre que ho refrendi el
Comitè Insular.

Article 7. Democràcia Paritària
La FSM-PSOE es pronúncia per la democràcia paritària entre homes i dones i,
en conseqüència, adopta el sistema de representació en virtut del qual cap
sexe no tindrà menys del 40% ni més del 60% de representació en qualsevol
òrgan de direcció, control o executiu de la Federació. Aquesta proporció serà
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aplicable a la composició de les candidatures electorals, tant a la llista sencera
com en el conjunt de llocs sobre els que existeixi previsió de resultar elegits.
S’invalidaran o no seran ratificats pels òrgans corresponents aquelles llistes
que no acompleixin el que s’estableix en aquest apartat. Qualsevol excepció a
aquesta norma haurà de ser autoritzada per l’òrgan competent, previ informe
motivat.

Article 8. Assistència als òrgans de nivell inferior
Amb caràcter general els membres dels òrgans executius superiors podran
assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans executius de nivell
inferior. El mateix criteri es mantindrà respecte dels òrgans de direcció i control.

TÍTOL I. DELS AFILIATS, SIMPATITZANTS I VOTANTS
CAPÍTOL 1. DELS AFILIATS
Article 9. Afiliació, edat i procediment
Veure Articles 6 dels Estatuts Federals.
1) L'edat mínima per afiliar-se al partit és de 18 anys. La sol.licitut d'ingrés es
complimentarà a les agrupacions locals del partit essent avalades per la
signatura de dos militants. Una vegada aprovada la sol.licitud, el nou militant
s'incorporarà immediatament al Pla de formació. A tal efecte, i també per
mantenir una capacitat formativa permanent, la Federació Socialista de Menorca crearà una Escola de Formació. El seu responsable serà anomenat
per la Comissió Executiva Insular, de la qual entrarà a formar part com a
membre nat. Del nomenament s’en donarà compte al primer Comité Insular
posterior.
2) En cas de presentar-se alguna objecció verbal o per escrit, la admissió serà
remesa a la primera assemblea, prèvia audiència dels interessats pel Comitè Local. Contra la decisió de l'Assemblea es podrà interposar recurs davant el Comitè immediatament superior.
3) En el termini d'un mes, desde l'efectivitat del seu ingrés, el nou militant
haurà d'acreditar davant el Comitè Local de l'Agrupació el compliment d'allò
previst en l'article 13 d'aquests estatuts.
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4) A efectes d'antiguitat la FSM considerarà com a data d'alta la de la presentació de la sol.licitut d'ingrés.
5) En les agrupacions Locals amb més de 50 afiliats, el Comitè Local comptarà
amb la col.laboració d'un número de responsables designats pel mateix
Comitè i ratificats per l'Assemblea, encarregats de dinamitzar l'activitat dels
afiliats, en una proporció mínima de un per cada vint afiliats i màxima de un
per cada deu.
6) Si el militant fos menor de vint i cinc anys se li proposarà l'afiliació a les
JJ.SS.
Article 10. Adhesions a la FSM d'associacions
S'actuarà segons s'especifica en l'article 13 dels estatuts federals.
L'aprovació dels convenis de col.laboració que pugui suscriure la FSM correspondrà al Comitè Insular havent-se d'aprovar per majoria. L'acord es podrà recorre a l'òrgan immediatament superior.
Article 11. Drets i deures dels afiliats
Veure l'article 6 dels Estatuts federals i l'article 6 del PSIB.

Article 12. Motius de sanció
Veure article 11 dels Estatuts Federals.

Article 13. Normes de cotització i trasllats
En el moment d'emplenar la sol.licitut d'afiliació es signarà l'ordre de domiciliació bancària de les quotes. Només en casos excepcionals, valorats pel Comitè
Local, es podrà autoritzar a un nou militant un sistema distint per el pagament
de les quotes.
La quota dels militants del partit tendirà a ser de l'1% del salari mínim interprofessional amb les excepcions de situacions d'atur, pensions inferiors i altres
situacions similars que justifiquin una rebaixa o exempció de la quota, que en
qualsevol cas haurà de resoldre el Comitè Local.
Serà condició indispensable per a l'assistència amb veu i vot a ales assemblees
de les agrupacions, estar al corrent de les cotitzacions.
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Tots els militants de la federació que traslladin la seva residència de l'àmbit
d'una agrupació a una altre hauran de sol.licitar el seu trasllat a l'agrupació de
destí, la qual li concedirà automàticament si està en possessió de tots els seus
drets, conservant-li l'antiguitat.

Article 14. Pèrdua condició afiliat per impagament de quotes
Veure l’Article 8 dels Estatuts Federals

Article 15. Participació dels transeünts a les Assemblees
Veure l'article 7 del Estatuts del PSIB-PSOE

Article 16. Expulsió provisional i suspensió cautelar de militància
Veure l'article 53 dels Estatuts Federals i 49 del Reglament dels Afiliats i
Afiliades

CAPÍTOL 2 DELS SIMPATITZANTS I VOTANTS
Article 17. Simpatitzants i Votants
En cada àmbit territorial es facilitarà la participació dels votants i simpatitzants
en tots els aspectes de la vida partidària exceptuant l’exercici del vot, que es
reserva als militants.
La Comissió Executiva Insular elaborarà el cens de simpatitzants, que seran
convocats als actes i reunions que correspongui. Així mateix, els votants i simpatitzants podran rebre la informació precisa que el Partit consideri d’interès.

TÍTOL II.
DE L'ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA FEDERACIÓ SOCIALISTA DE MENORCA.
CAPÍTOL 1. DE LES AGRUPACIONS
Article 18. Agrupacions Locals i Comarcals
Veure article 19 dels Estatuts Federals i 27 del Estatuts del PSIB-PSOE.
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La Federació Socialista de Menorca està constituïda sobre la base de les Agrupacions Locals constituïdes en el seu àmbit territorial.
La unitat bàsica de militància és l'agrupació local i el seu àmbit d'actuació és el
terme municipal. Les agrupacions locals seran les responsables del compliment
de les obligacions dels militants, així com de garantir la seva participació en les
tasques del partit.
Les agrupacions locals podran esser dividides quan ho aconselli el número
d'afiliats o les característiques de la població i la feina política a desenvolupar.
L'acord el prendrà l'Executiva Insular, escoltat el criteri de l'assemblea de l'agrupació.

En cas d’haver-hi Agrupacións Locals que per la seva entitat no resultint operatives, es podran integrar en una Agrupació Comarcal, sempre respectant la voluntat dels afiliats d’una mateixa localitat a l’hora de decidir en matèria municipal o en altres que afectin exclussivament a la seva població.

Article 19. Constitució i anul.lació de les AA.LL i Comarcals
Veure articles 25, 26, 27 i 28 dels Estatuts del PSIB-PSOE
Les agrupacions locals seran constituïdes per la comissió executiva de la FSM.
Per a constituir una agrupació serà necessari un número mínim de 10 afiliats.
El número d'afiliats que assisteixin en representació de l'agrupació als Congressos Insulars serà fixat pel Comitè Insular convocant.
Constituïda l'agrupació local, la comissió executiva insular remetrà a la secretaria d'organització de la CEF, l'acta de constitució adjuntant les fixes dels nous
afiliats. Així mateix, s'indicarà el nom del responsable de l'agrupació per a la
recepció de documentació. Una còpia de l'expedient serà remes al PSIB.
La constitució, anul.lació o variació dels límits d'una agrupació local serà proposada per la Comissió Executiva de la FSM a la Executiva del PSIB i ratificada
pel Consell Polític.
La integració de diverses Agrupacions Locals per a formar una Agrupació Comarcal haurà de comptar amb l’acord de totes i cadascuna de les Agrupacions
que la integrin així com dels òrgans estatutaris corresponents.
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En el cas d'anul.lació d'una agrupació, la comissió Executiva de la FSM es farà
càrrec de tota la seva documentació i de tots els bens i comunicarà als afiliats
que hi quedin a quina agrupació local han de pertanyer, la comissió Executiva
tramitarà els trasllats.
Des de el moment de l'anul.lació d'una agrupació fins a l'alta per trasllat a una
altra, les quotes seran abonades a l'administració de la comissió executiva insular.

Article 20. Els òrgans de l'agrupació local
Els òrgans de l'Agrupació Local són l'Assemblea i el Comitè Local.

Article 21. Competències de l'Assemblea
Veure el Reglament d´Assemblees.

Article 22. Competències i composició del Comitè Local
Veure el Títol 1 de la Normativa Reguladora de l´Estructura i Funcionament
General del Partit.

Article 23. Competències dels membres de els Comités Locals
Veure el Títol 1 de la Normativa Reguladora de l´Estructura i Funcionament
General del Partit.
1) Secretaria General.
Coordina la política i l'estratègia del partit en l'agrupació local, es el portaveu qualificat de la mateixa. Ostenta la representació del partit en el seu
àmbit, coordina les feines del Comitè local i convoca les reunions del mateixa formulant la proposta d'ordre del dia. Realitza la redacció definitiva
dels informes de gestió del Comitè local a l'assemblea. Presidirà les reunions del Comitè local si no hi ha president.
2) Secretaria d'Organització i Administració.
Es responsable del desenvolupament orgànic del Partit i mantenir la relació amb els afiliats vetllant pel compliment de les decisions emanades
dels òrgans competents.
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Realitza el seguiment de l'afiliació del partit, essent el responsable del
cens de l'agrupació local, tant a nivell intern de la mateixa com en relació
amb el departament de cens de la secretaria d'organització de la CEF.
Fomenta i coordina les activitats dirigides a consolidar el partit en la societat.
coordina els informes de gestió de l'assemblea local sobre la base dels
documents el.laborats per les diferents secretaries.
Es la responsable de la gestió econòmica de l'agrupació local i segueix i
supervisa la política pressupostaria de la mateixa.
El.labora el projecte de pressupost de l'agrupació local.
Assegura el control dels carnets i segells de cotització per a tota l'agrupació local, basant-se amb el cens d'organització.
Realitza el seguiment dels afiliats que deguin més de sis mesos informant
periòdicament al comitè local.
3) Secretaria de Participació Ciutadana i Acció Sectorial.
Es la responsable de les relacions amb els diferents col.lectius, moviments i associacions ciutadanes i s'encarregarà de fomentar la participació dels militants del partit en les mateixes.
Serà responsable de les relacions amb les JSE.
Si l'assemblea de l'agrupació estima convenient que el comitè estigui integrat
per un número major de secretaries, les competències d'aquestes seran les
mateixes que les seves homonimes de l'Executiva Insular.
En el cas de l'existència de vocals, aquests desenvoluparan les funcions que el
Comitè lis encomani havent-se d'atribuir responsabilitats concretes i continuades.
De les reunions del Comitè Local s'alçarà acta que serà signada pel Secretari
General i el Secretari d'Organització. Serà aquest últim el responsable de la
confecció de la mateixa i del seu arxiu, restant a la disposició de qualsevol
membre del comitè local que ho sol.liciti.
El Comitè local s'entendrà degudament constituït quan hi siguin presents la
meitat més un dels seus membres. Els acords es prendran per majoria simple
dels presents. Perquè les decisions siguin vàlides es requerirà que s'hagi convocat a tots els membres de Comitè a la reunió. En cas d'empat decidirà el vot
del president de la reunió.
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Article 24. Procediments orgànics d'elecció
Veure article 5 dels Estatuts federals.
Es considerarà com a cens oficial per a qualsevol tipus de votació en les assemblees de l'agrupació local, l'últim que hagi remès el departament de cens
de la CEF, o el sol.licitat a la mateixa pel comitè local en la data de la celebració de l'assemblea, exceptuant els processos congressuals, on serà vigent el
que determini en el seu moment el Comité Federal.
No es considerarà a efectes de votació, com a integrants del cens, a aquells/es
afiliats/des que deguin més de sis mesos de cotització. L'afiliat/a podrà pagar
les seves quotes fins l'inici de l'assemblea.
Es condició indispensable per esser candidat/a a qualsevol elecció orgànica,
pertanyer al cens segons l'establert en l'article 6 d'aquests estatuts, i disfrutar
de tots els drets com a afiliat/a. Queden exempts del compliment d'aquesta disposició els/les afiliats/des d'aquelles agrupacions que per la seva data de constitució no puguin complir-la.
El sistema de votació per a l'elecció del comitè local i per a cobrir les vacants
que en ell es produeixin serà nominal i secret.
Per a l'elecció de representants de l'agrupació en òrgans de decisió i control, es
a dir: delegats als congressos, membres dels comitès insulars, regionals i federals, es seguirà el sistema establert als Estatuts Federals.
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CAPÍTOL 2 DELS GRUPS SECTORIALS
Article 25. De les organitzacions sectorials del Partit
Els Grups Sectorials Insulars són estructures de participació directe dels afiliats
i simpatitzants del PSOE especialment dedicats a feines d’informació i debat
relacionades amb matèries pròpies del seu àmbit d’actuació.
Els Grups Sectorials es crearan a l’àmbit insular i s’estructuraran en un Plenari,
un Comité Coordinador i un Coordinador, qui formarà part del Comité Insular.

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ SOCIALISTA DE MENORCA.
CAPÍTOL 1 DEL CONGRES INSULAR
Article 26. El Congrés Insular.
Veure article 35, 36, 37, 38, 39, 49 Estatuts del PSIB-PSOE
El Congrés Insular de la FSM, és l'òrgan sobirà de la Federació. El Congrés
Insular estarà constituït pels delegats elegits per les agrupacions locals en proporció als seus afiliats cotitzants segons el barem aprovat pel Comitè Insular. El
Congrés Ordinari serà convocat pel Comitè Insular, celebrant-se abans de
seixanta dies des de la celebració del Congrés Ordinari del PSIB- PSOE. El
Congrés Extraordinari es reuneix quan el convoqui el Comitè Insular, la comissió Executiva Insular o sigui sol.licitat, per escrit, per la meitat més un dels
afiliats militants de la Federació Socialista de Menorca.
Article 27. Assistència al Congrés
A més dels delegats, tindran obligació d'assistir al Congrés amb veu i sense vot
els representants de la FSM en el Consell Polític del PSIB-PSOE, els membres
del Comitè Insular, els del Comité Institucional, els de la Comissió Executiva
Insular i els membres de la Comissió Revisora de Comptes.
Assistiran amb veu i sense vot una representació dels col.lectius que estiguin
associats a la Federació, sense perjudici dels possibles drets a participar amb
vot que tinguin adquirits els col.lectius en funció del que disposi el document
d'associació.
Així mateix es convidarà a una delegació de les Joventuts Socialistes de Menorca amb veu i sense vot.
13

Article 28.- Competències del Congrés Insular
El congrés Insular tindrà les següents competències:
a) Aprovar i fixar les línies polítiques i els programes de la FSM, adoptant les
resolucions necessàries per a adaptar el projecte socialista a l'àmbit territorial que li és propi, d'acord amb les línies generals acordades pel Congrés
Federal del PSOE i el del PSIB-PSOE.
b) Aprovar o rebutjar, en el seu cas, la gestió de la Comissió Executiva Insular,
del Comitè Insular, dels representants de la FSM en el Consell Polític i el
dictamen de la Comissió Revisora de Comptes.
c) Aprovar i modificar els Estatuts de la FSM.
d) Elegir els delegats al Congrés Federal i definir les propostes al mateix.
e) Elegir els seus representants i suplents en el Consell Polític d'acord amb els
Estatuts del PSIB- PSOE.
f) Elegir els membres de la Comissió Executiva Insular.
g) Elegir als membres de la Comissió Revisora de Comptes.

Article 29. Participació
Tots els delegats tenen veu i vot el debat de les ponències. Qualsevol esmena
que no hagi recollit la ponència però que compti amb almenys el 20% dels seus
vots, podrà esser defensada en les sessions plenàries.
El funcionament del Congrés s'atendrà al que disposi el Reglament Federal de
Congressos en tot allò que no especifiquin aquests estatuts.

Article 30. Convocatòria i publicacions
El Congrés Insular Ordinari de la Federació Socialista de Menorca serà convocat pel Comitè Insular, el qual en determinarà, l’ordre del dia provisional, les
dates i el lloc de la reunió, a celebrar com a màxim abans de sis mesos després del Congrés Federal del PSOE i seixanta dies després del Congrés del
PSIB-PSOE.
La ponència haurà de ser aprovada pel Comitè Insular. Un cop aprovada pel
Comité Insular, la Comissió Executiva Insular enviarà a totes les agrupacions
14

tantes ponències marc com delegats tengui cada una d'elles. Així mateix també
es remetrà a les agrupacions en número igual als seus delegats les memòries
de gestió de la Comissió Executiva i del Comitè Insular i el dictamen de la Comissió Revisora de Comptes.
El Comitè Insular establirà un calendari per a la presentació de ponències, esmenes i celebració de les assemblees locals que han de discutir-les i elegir els
delegats.
Quan circumstàncies especials aconsellin la convocatòria d'un Congrés Insular
Extraordinari, o quan s'hagi de tractar algun tema específic, no serà precís respectar els terminis establerts anteriorment, en qualsevol cas el Congrés Extraordinari s'haurà de convocar amb un mínim de quinze dies d'antelació.
L'òrgan convocant del Congrés Extraordinari determinarà la data i el lloc de la
reunió, així com els punts de l'ordre del dia, adoptant-se únicament resolucions
sobre les matèries incloses en el mateix.
Tant les resolucions del Congrés Insular, com el resultat de les Convencions o
Conferències sobre política sectorial, s'editaran per la Comissió Executiva Insular, responsabilitzant-se de l'envio a totes les agrupacions.

Article 31. Votacions i eleccions

L'elecció de la Mesa i l'aprovació de les resolucions, dictàmens i acords es decidirà mitjançant el vot individual i públic dels delegats.
La votació dels informes de gestió de la Comissió Executiva, del Comitè Insular
i dels representats de la Federació en el Consell Polític, així com el dictamen
de la Comissió Revisora de Comptes, es realitzarà per el Portaveu de cada
delegació, expressant el resultat de la votació individual efectuada en el si de
cada agrupació.
L'elecció de la Comissió Executiva, Comissió Revisora de Comptes i
representants de la Federació en el Consell Polític, es realitzarà mitjançant
votació individual i secreta dels delegats prèvia presentació de candidatures a
la Comissió Electoral segons el sistema aprovat en el Congrés Federal.

CAPÍTOL 2. DEL COMITÉ INSULAR.
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Article 32. Definició i composició
El Comitè Insular, com a òrgan màxim entre congressos, sense perjudici de les
atribucions estipulades en els actuals estatuts quant a responsabilitats, estarà
integrat per:

AMB VEU I VOT
Els membres de la Comisió Executiva Insular
Els membres del Comité Institucional.
Els membres de la FSM del Comitè Federal.
Els membres del Consell Polític del PSIB que ho siguin de la FSM.
Els membres de la FSM que formin part de la Comissió Executiva
del PSIB
Els Coordinadors dels Grups Sectorials Insulars.
Els Secretaris Generals de les Agrupacions Locals.
1 representant per cada 10 afiliats de cadascuna de les Agrupacions
Locals.

AMB VEU I SENSE VOT:
Els membres de les executives d'àmbit superior a la FSM-PSOE.
El Director de la dministración Insular del Estado, socialista, en el seu
cas.
En les reunions de caràcter Ordinari, qualsevol militant que expressi a
la seva Agrupació Local la voluntat d’assistir-hi, prèvia autorització de la
Presidència del Comité Insular. En ocasions d’especial rellevància,
també qualsevol simpatitzant convidat per l’Agrupació de la seva
localitat de residència, prèvia autorització de la Presidència del Comité
Insular, o per la Comissió Executiva Insular.
L'escala de representació restarà invariable fins el proper Congrés Insular. Els
membres nats no podran superar, en la composició del Comité Insular, en cap
cas, als membres electes.
Qualsevol membre del Comitè Insular serà revocable en tot moment per la instància que el va elegir. Els membres del Comitè Insular estan obligats a informar puntualment a la instància que els elegí i al Congrés Insular.

Article 33. Competències
Veure article 47 dels Estatuts del PSIB.
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Son competències del Comitè Insular:
a) En el marc de les resolucions del Congrés Insular, definir la política de la
Federació entre congressos.
b) Examinar la gestió de la Comissió Executiva Insular.
c) Exigir, en el seu cas, la responsabilitat política de la Comissió Executiva
Insular, mitjançant la presentació d'una moció de censura, presentada per
un mínim del 20% dels membres del comitè i sancionada per la majoria absoluta dels integrants del Comitè Insular.
d) En cas de dimissió de la Comissió Executiva Insular, per moció de censura
o altres causes, elegir una comissió gestora per a dirigir l'organització fins a
la celebració del Congrés Extraordinari que haurà de convocar en un termini
de trenta dies.
e) Elaborar el programa electoral en el seu àmbit.
f) Fer el seguiment de les institucions d'àmbit insular.
g) Garantir que la gestió dels càrrecs públics del seu àmbit s'adapti a l'estil de
gestió socialista, sense perjudici de les competències dels òrgans d'àmbit
inferior.
h) Controlar en base als programes elaborats pel partit la gestió dels grups
institucionals d'àmbit insular. Anualment es produirà un debat específic a tal
efecte. La valoració no implicarà votació.
i) Aprovar, en el seu cas, les conclusions de les conferències sectorials que
es convoquin per a desenvolupar la política de la FSM. Les conclusions
aprovades tindran caràcter vinculant.
j) Convocar el Congrés Insular amb caràcter ordinari i extraordinari. Proposar
l'ordre del dia provisional dels mateixos, el.laborar i aprovar la ponència
marc dels congressos ordinaris.
k) Elaborar el seu propi reglament de funcionament.
l) Donar compte de la pròpia gestió i responsabilitzar-se d'ella davant el Congrés Insular.
m) Ratificar els estatuts de les agrupacions locals i les propostes d'alteració
dels límits de les agrupacions.
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n) Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva Insular, per
dimissió, revocació o altres causes. Quan aquestes vacants afectin a la Secretaria General o a la meitat més un dels seus membres elegits en el Congrés, l'Executiva s'entendrà dimitida en ple havent-se de convocar un
congrés extraordinari per a l'elecció d'una nova Comissió Executiva de la
FSM.
o) Designar comissions de treball en l'esfera de les seves competències.
p) Traslladar al PSIB-PSOE per a la seva ratificació les llistes de candidats per
el Consell Insular i ajuntaments de més de 10.000 habitants, i ratificar les
llistes de candidats als càrrecs públics electes dels ajuntaments del seu
àmbit de menys de 10.000 habitats.
q) Proposar al candidat socialista per el Senat per la circumscripció de Menorca.
r) Proposar al PSIB-PSOE candidats socialistes per el Congrés de Diputats.
s) Aprovar els informes de la Comissió Revisora de Comptes.
t) Els representants de la FSM en el Consell Polític del PSIB-PSOE informaran de la seva gestió al Comitè Insular. Per a dur a terme aquesta acció
d'entre ells es nomenara un portaveu.
u) El Comité Insular podrà revocar total o parcialment als mateixos, en els
mateixos termes que la Comissió Executiva Insular.
v) Assumir les competències que li confereixen els presents estatuts en tot allò
que exposa aquest article i aquelles altres que es puguin desprendre de les
resolucions dels congressos.
w) Aprovar qualsevol altre qüestió que els distints òrgans competencials li vulguin plantejar.

Article 34. Reunions
El Comitè Insular es reuneix ordinàriament un mínim de quatre vegades a l'any
i extraordinariament cada vegada que sigui necessari, a instàncies de la Mesa
del propi Comitè, de la Comissió Executiva Insular o d'un terç o més dels membres del Comitè.
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Les sessions ordinàries seran convocades amb un mínim de quinze dies d'antel.lació, adjuntant-se a la convocatòria l'ordre del dia proposat i en el seu cas la
gestió dels representats de la FSM en el Consell Polític i els documents que
s'hagin de debatre en la sessió.
Les sessions extraordinaries seran convocades amb la urgència que requereixi
cada cas, sempre amb un mínim de vuit dies d'antel.lació.
Els acords seran vàlids sempre que s'hagi comunicat la convocatòria a tots els
membres del Comitè. El quorum necessari per a que la reunió pugui començar
en 1ª Convocatòria, serà del 50% més un dels membres de dret del Comite,
sempre i quan els membres que no siguin de l'executiva superin en un als
membres presents del plenari de l'executiva. En cas contrari es podrà celebrar
en 2ª Convocatòria mitja hora més tard sempre que hi siguin presents, com a
mínim, el President del Comité o el Secretari d’Actes, la meitat de la Comissió
Executiva Insular i 10 dels membres del Comité Insular que ho siguin per elecció directe de les Agrupacions Locals.
El Comitè Insular elegirà en la seva reunió constituent una Mesa composada
per: un President/a un/a Vicepresident/a i un/a Secretari/a. La mesa s'encarregarà de la convocatòria de les reunions, elaborar i proposar l'ordre del dia, tramitar la documentació corresponent, escoltada la Comissió Executiva Insular i
en funció de les propostes dels membres del Comitè. Coordinarà els treballs
del Comitè Insular i elaborarà l’informe de gestió que s’haurà de presentar al
Congrés Ordinari de la FSM.
El President electe del Comité Insular serà membre nat de la Comissió Executiva Insular.
Els acords del comitè Insular s'hauran de comunicar a les agrupacions en un
termini no superior a quinze dies per la Comissió Executiva Insular de la FSM.

CAPÍTOL 3 DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA INSULAR
Article 35. Definició
Es l’òrgan que ha de garantir l’execució de les decisions dels màxims òrgans
dels partit i ha de fer el seguiment dels seus acords. La CEI, en la composició
de la qual ha de prevaldre el critèri de l’operativitat, mantindrà reunions de carácter periòdic garantint en el seu si una composició mixta amb presència relle19

vant de càrrecs institucionals per evitar diferències entre la feina diària del partit
i el treball a les institucions.
Article 36. Competències
La Comissió Executiva Insular aplica permanentment la política de la FSM,
essent específicament de la seva competència:
a) L'organització i el manteniment de la vida interna de la FSM.
b) Les relacions amb altres grups polítics i socials del seu àmbit.
c) Les relacions amb altres Federacions insulars del PSIB-PSOE.
d) Mantenir de relacions amb associacions i organitzacions socials i sindicals
de classe.
e) Coordinar-se amb les Joventuts Socialistes de les Illes i estalonar la seva
política a nivell insular.
f) Organitzar i promoure la formació dels militants, per la qual cosa mantindrà
una Escola Estable de Formació.
g) Promoure actes, seminaris, mitins, etc., encaminats a difondre l'ideari, programa i objectius del partit.
h) Presentar informes periòdics de la seva gestió al Comitè Insular.
i) Elaborar el seu propi reglament de funcionament que haurà d'esser ratificat
pel Comitè Insular.
j) Fer el seguiment de l'actuació dels representants del Partit en les institucions públiques interpretant i valorant si la seva actuació s'ajusta al compliment dels objectius fixats.
k) L’aplicació d'allò que disposa el Reglament dels Afiliats i Afiliades en l'ambit
de la FSM.
l) El disseny dels mètodes que assegurin la coordinació dels diversos projectes polítics de la FSM i en el seu àmbit, analitzant i definint prèviament les
prioritats polítiques.
m) Estalonar el desenvolupament de l'acció política dels grups institucionals,
fent un seguiment especial de la tasca efectuada al Consell Insular,
col.laborant en la seva explicació a l'opinió pública.
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n) Elaborar programes i llistes electorals per el Consell Insular així com la política institucional de la FSM.
o) Promoure la realització de les conferències sectorials oportunes per a l'aplicació i desenvolupament polític de la FSM.
p) Promoure candidatures en l'esfera de les competències de la FSM.
q) Realitzar quantes activitats siguin necessàries per el compliment dels programes i objectius del Partit en els àmbits de la seva competència.
r) Realitzarà el seguiment de l'afiliació del partit a Menorca, distribuirà els carnets i segells que corresponguin i proposarà la baixa als militants que deguin més de sis mesos de cotització atenent a les normes de la CEF al respecte.
s) Nomenarà delegat/es que actuïn en representació de la CEI en aquelles
funcions que aquesta els pugui encomanar, baix la responsabilitat del
corresponent secretari/a. Els/les delegats/es podran ser convocats/ades per
la CEI per a informar dels assumptes que tinguin encomanats.
Article 37. Composició.
La Comissió Executiva Insular estará formada per:
Presidència .
Secretaria General
Secretaria d´Organització
Secretaria de Política Institucional
De 11 a 18 membres més amb les responsabilitats que la Comissió
Executiva Insular a la seva primera sessió designi

Article 38. Reunions
La Comissió Executiva Insular es reuneix en Plenari un mínim d'una vegada al
mes. La CEI serà normalment convocada per la Secretaria General i en el seu
defecte per la Secretaria d'Organització, o per petició de la meitat més un dels
seus membres.
A les reunions de la CEI podrà assistir-hi amb veu però sense vot i amb convocatòria expresa de la Secretaria General, qualsevol membre del Partit o dels
Grups Institucionals socialistes.
21

Les decisions de la CEI es prendran per consens o per majoria simple dels
membres presents.
Per que els acords siguin vàlids es requerirà la notificació prèvia de la reunió a
tots els seus membres i un quòrum d'assistents de la meitat més un dels membres de la CEI. Les deliberacions de la CEI son reservades. Es podran fer
constar en acta els vots particulars emesos sobre les decisions adoptades.
La Comissió Executiva Insular podrà constituir comissions per assumptes específics en les que podrà delegar la facultat de decisió sobre els mateixos. La
CEI actua colegiadament, la qual cosa no eximeix a cada un dels seus membres de les responsabilitats específiques en el compliment de les seves funcions.
La Comissió Executiva Insular haurà d´acordar amb cadascuna de les
executives de les agrupacions locals una assemblea anual extraordinària a
cadascuna de les agrupacions.
Així mateix i a instàncies de la Comissió Executiva Insular el Comité Insular
celebrarà un debat anual relatiu a la gestió dels órgans de direcció.

Article 39. Competències dels membres de la CEI
Els membres de la Comissió Executiva tindràn les competències que s'estipulin
el seu pròpi reglament de funcionament.

CAPÍTOL 4 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL
Article 40. Definició
Es l’òrgan encarregat de fer el seguiment y coordinar la Política Institucional a
l’àmbit de Menorca. Es reunirà a convocatòria de la Secretaria de Coordinació
de Política Institucional d´ordinari amb caràcter mensual

Article 41. Composició
Estarà composat per la Secretaria de Política Institucional, qu n´ostentarà la
presidència i tots els caps de llista socialistes de Menorca.

CAPITOL 5. DEL COMITÉ TERRITORIAL
Article 42. Definició i composició.
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Òrgan encarregat de reforçar la coordinació, el debat i la posada en comú de
les experiencies que es produeixen en el conjunt de les Agrupacions Locals, i
també per tal de reforçar la presència i la participació dels secretaris generals
locals en la marxa del Partit i en la definició de les seves polítiques.
Es reunirá una vegada al mes i estarà composat pels Secretaris Generals i
presidit pel Secretari General Insular.

CAPÍTOL 6. DE LA COMISSIÓ REVISORA DE COMPTES
Article 43. Composició i competències
La Comissió Insular Revisora de Comptes, és l'òrgan encarregat de supervisar
la comptabilitat, verificar l'administració dels mitjans econòmics del Partit i controlar que els seu us sigui adequat a les resolucions dels òrgans directius.
El judici sobre la gestió econòmica i política dels bens i drets del Partit correspon al Congrés Insular, i subsidiariament al Comitè Insular. La naturalesa fideligna dels informes i xifres que presenta la Comissió Insular queda garantida
per la Comissió Revisora de Comptes.
El Congrés Insular elegeix la Comissió Revisora de Comptes que serà constituïda per tres membres. La missió de la Comissió serà la revisió anual dels
comptes de la tresoreria del Partit. Aquesta Comissió respon unicament davant
el Congrés encara que haurà d'emetre un informe al Comitè Insular cada vegada que aquest ho soliciti i com a mínim un vegada a l'any per al tancament
dels pressupostos.

TÍTOL IV. DELS PROCEDIMENTS ELECTORALS

Article 44. Procediments electorals interns
Els procediments electorals interns seran els que determinin els Estatuts Federals i del PSIB.

Article 45. Procediments electorals externs
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Els procediments electorals externs seran els que determinin els Estatuts Federals i del PSIB.

TÍTOL V. DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES EN EL CONSELL INSULAR I DELS GRUPS SOCIALISTES EN LES CORPORACIONS LOCALS.

Article 46. Grups socialistes en les institucions
El Grup de Consellers Socialistes del Consell Insular de Menorca i els grups
socialistes de les corporacions locals, per a totes aquelles qüestions específiques dels seu àmbit territorial, dependran dels òrgans de direcció corresponents havent d'assumir i acatar les resolucions i programa en matèria política
dels mateixos que els afecti, així com les resolucions que dictin en el seu cas la
CEI i el Comitè Insular.
Així mateix, s'atendran els principis fixats en el Títol VIII dels Estatuts Federals
del Partit.
El Cap de llista o Portaveu socialista del Grup de Consellers serà membre nat
de la Comissió Executiva Insular.
Qualsevol canvi que es pugui produir haurà de ser comunicat per la Comissió
Executiva al Comité Insular.

Article 47. Autonomia de la FSM
Correspon a la Federació Socialista de Menorca l’adequació i realització del
projecte socialista a les circumstàncies específiques de l'Illa de Menorca.
Els seus òrgans, en compliment d'allò que disposen els presents estatuts,
gaudirà de plena autonomia per a dirigir l'acció política en l'àrea institucional,
dins el marc general del programa socialista fixat per a tot l'Estat.

TÍTOL VI. DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES.
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Article 48. Joventuts Socialistes de Menorca
Veure Títol 9è dels Estatuts del PSIB-PSOE

Article 49. Participació reunions CEI
El Secretari General de les Joventuts Socialistes formarà part de la Comissió
Executiva Insular.
Un membre de la CEI podrà assistir a les reunions de la Comissió Executiva de
les JJ.SS amb veu i sense vot.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queden derogades totes les normes d'organització general, estructura i estatuts de la FSM-PSOE anteriors al 10é Congrés.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En cas de dissolució se la Federació Socialista de Menorca els bens, drets i
obligacions de la mateixa passaran a la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquests estatuts entraran en vigor des del moment de la seva aprovació en el
XIIè Congrés de la Federació Socialista de Menorca a reserva de la seva
ratificació pel consell Polític del PSIB-PSOE i del Comitè Federal del PSOE.
En tot allò que no estigui regulat per aquests estatuts, regiran els Estatuts
Federals i els del Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE.
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