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Article 1:
De conformitat amb el que estableix l'article 9.4 dels vigents Estatuts i segons l'acord
adoptat el dia 29 de desembre de 2017 per la Junta Directiva Insular, el VIII CONGRÉ
IŃULAR DE NOVÉ GENERACIOŃ DEL PARTIT POPULAR DE MALLORCA se
celebrarà el dia 17 de febrer de 2018.
Article 2:
2.1 El Comitè Organitzador, nomenat per la Junta Directiva de Noves Generacions del
Partit Popular de Mallorca, impulsarà, coordinarà i dirigirà totes les activitats relacionades
amb la celebracio del Congres, garantirà la transparència del proces electoral i vetllarà per
la igualtat de drets de tots els afliats. Aixi mateix, garantirà a tots els candidats la igualtat
d'oportunitats, i assegurarà la neutralitat de l'organitzacio de Noves Generacions.Amb
aquesta fnalitat, els organs territorials, en el seu àmbit, es posaran a disposicio del
Comitè Organitzador facilitant-li els mitjans humans i materials necessaris per al
desenvolupament dels seus treballs.
2.2 El Comitè Organitzador adoptarà els seus acords per majoria simple.
2.3 El Comitè Organitzador establirà el model ofcial de document per a la recollida d’avals
de militants per a la presentacio de candidats a president insular. Aquest model es posarà
a disposicio de qui ho sol·liciti des del dia d’obertura del termini de presentacio de
candidatures.
Article 3:
El Congres es l'organ suprem de Noves Generacions i, d'acord amb els articles 8 i 12 del
Reglament d'Organitzacio Regional de Noves Generacions del PP de Balears, es convoca
a l'efecte de:
a) Aprovar o censurar, si escau, l'actuacio desenvolupada des de l’anterior Congres pel
Comitè Executiu Insular i per la Junta Directiva Insular.
b) Aprovar o modifcar la normativa reglamentària i organitzativa de Noves Generacions.
c) Confgurar les normes politiques bàsiques per a la direccio de Noves Generacions.
d) Debatre i adoptar tots els documents que enriqueixin el pensament politic de Noves
Generacions, o afectin a la seva estratègia.
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Article 4:
Tot el relatiu a l'organitzacio i el funcionament del VIII CONGRÉ IŃULAR DE NOVÉ
GENERACIOŃ DEL PARTIT POPULAR DE MALLORCA es regirà pel present
Reglament.
Els dubtes que puguin plantejar en la interpretacio del Reglament seran resoltes pel
Comitè Organitzador del Congres fns al moment de la constitucio de la Mesa del
Congres, i per aquest ultim organ durant el desenvolupament de les sessions d'aquest, tot
aixo respectant fdelment el que disposaen els Estatuts Nacionals, el Reglament
d'Organitzacio Regional de Noves Generacions de Balears i en el Reglament marc de
Congressos. Durant la celebracio del Congres aquesta tasca serà competència exclusiva
de la Mesa elegida.

TÍTOL I
CAPÍTOL I
DE L'ORGANITZACIO DEL CONGRÉ IŃULAR
Article 5: Composicio del Congres
El Congres estarà constituit per tots aquells afliats que consten com a assablearis.
2
Article 6: De la condicio de assambleari
6.1. Tots els afliats menors de 31 anys son assamblearis. La condicio de assambleari es
personal i intransferible. Els afliats majors de 31 anys que per motiu de la seva
pertinència a la Junta nacional, regional, insular o local de Noves Generacions mantinguin
la condicio d’afliat de l’organitzacio hauran d’acreditar aquesta condicio davant el Comitè
Organitzador abans de dia 10 de febrer de 2018.
6.2. Tots els assamblearis tindran dret a veu i vot, participant en les decisions que adopti
el Congres i en l'eleccio dels organs corresponents. No estaran subjectes a mandat
imperatiu.
Article 7: Requisits per ser assambleari
7.1 Per poder ser assambleari en qualsevol dels suposits previstos en l'art. 6 del present
Reglament, serà necessari haver adquirit la condicio plena de militant, segons el que
estableixen els Estatuts Nacionals del Partit Popular, en la data en què s'acordi la
convocatoria del Congres per l'organ corresponent i no estar suspès de militància.
7.2El Comitè Organitzador del Congres sol·licitarà al partit el llistat d'afliats militants,
tancat a la data de la corresponent convocatoria, que serà el cens ofcial del Congres.
Article 8: Incidències i reclamacions
El Comitè Organitzador resoldrà, fns a l'inici del Congres, les incidències i reclamacions
que es produeixin, sense que contra la resolucio de les mateixes es pugui interposar cap
recurs
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Article 9: De la informacio als assamblearis
Els afliats es podran dirigir al Comitè Organitzador a per recollir tota la informacio que
necessiten per a la realitzacio dels seus treballs.

TÍTOL II
CAPÍTOL I
DE LA PREPARACIO DEL CONGRÉ
Article 10:
El Congres debatrà i aprovarà els textos de les seguents Ponències aprovades per la
Junta Directiva Insular:
1) Reglament
2) Politica
Article 11:
Els ponents lliuraran al Comitè Organitzador del Congres el text de les seves Ponències
no mes tard del dia 26 de gener de 2018. Les ponències es publicaran a la pàgina weeb del
congres (http://congres.novesgeneracions.es)
Article 12:
12.1. Les esmenes s'hauran de fer per escrit i hauran de ser rebudes a la ́ecretaria del
Comitè Organitzador, telematicament a mallorca@novesgeneracions.es o presencialment
a la ́eu Regional del Partit Popular (Cr. Palau Reial 10, Palma), abans de les 12 hores
del dia 5 de febrer de 2018.
12.2 Les esmenes presentades de forma presencial s’entendran per entregades si son
registrades; en el cas de les telematiques, s’entendran per entregades una vegada el
Comitè Organitzador doni una resposta de recepcio.
12.3.Estan legitimats per presentar esmenes als textos de les ponències:
a) Els Assamblearis.
b) Les Organitzacions Territorials, representades pels seus organs de govern.

TÍTOL III
CAPÍTOL I
DEL FUNCIONAMENT DEL CONGRÉ
Article 13: De la composicio de la Mesa
El Congres serà presidit per la Mesa, que estarà composta per un president, un secretari i
3 vocals.
Tots els membres de la Mesa han de tenir la condicio de assamblearis.
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Article 14: Constitucio del Congres
El Comitè Organitzador del Congres, a traves del seu president, declararà vàlidament
constituit el VIII CONGRÉ IŃULAR DE NOVÉ GENERACIOŃ DEL PARTIT
POPULAR DE MALLORCA en l'hora, data i lloc de la seva convocatoria, amb
independència del nombre de assamblearis assistents.
Article 15: De l'eleccio de la Mesa
15.1. A l'acte inaugural del Congres, el Comitè Organitzador, a traves del seu president,
traslladarà la proposta de composicio de la Mesa del Congres, que haurà de ser ratifcada
per majoria simple. De no acceptar la proposta, s'obrirà un termini de 10 minuts durant el
qual, els assamblearis podran presentar candidatures completes per a la Mesa del
Congres, avalades com a minim per 20 assamblearis, no podent avalar cada assambleari
mes d'una candidatura.
15.2. Les candidatures es presentaran davant el Comitè Organitzador del Congres, que
sotmetrà a votacio del Ple aquelles que compleixin els requisits reglamentaris. ́erà
elegida la candidatura que obtingui mes vots.
Article 16: Aprovacio del Reglament
Constituida la Mesa del Congres, aquesta haurà anunciar l'oportu acord d'aprovacio del
Reglament, donant lectura de les disposicions que han de regir els treballs d'aquest.
Article 17: Funcions de la Mesa
17.1. La Mesa del Congres dirigirà, impulsarà, ordenarà i moderarà els debats, vetllant en
tot moment per la bona marxa del Congres.
17.2. Les decisions de la Mesa s'adoptaran per majoria simple, tenint el President, en cas
d'empat, vot de qualitat.
17.3. Correspon a la Mesa complir i fer complir el Reglament del Congres, interpretar-lo
en els casos de dubte i suplir en els d'omissio.
Article 18: Del President.
18.1 Correspon al president, en nom de la Mesa, obrir, dirigir, suspendre i aixecar la
sessio; autoritzar l'us de la paraula i fxar, en vista de les peticions d'intervencio, el nombre
màxim d'intervencions i la durada de les mateixes. Aixi mateix, abans de cada votacio,
exposarà amb claredat els termes de la proposta o propostes sotmeses a aquesta.
18.2 El president podrà cridar a l'ordre i, si s'escau, retirar la paraula als qui en les seves
intervencions s'allarguin excessivament, es desviin del tema objecte del debat, faltin al
que estableix aquest Reglament, profereixin expressions ofensives al decorum del Partit
Popular, dels seus membres o de qualsevol altra institucio, entitat o persona, o que de
qualsevol altra forma alterin l'ordre o obstaculitzin la bona marxa del Congres.
Article 19: Del ́ecretari
19.1 Correspon al secretari de la Mesa la redaccio de l'Acta de la sessio recollint-hi el
resum de les intervencions, les propostes presentades, les votacions produides indicant el
resultat de les votacions produides.
19.2 L'acta serà aprovada i signada pel president i el secretari de la Mesa del Congres
una vegada fnalitzat el mateix.
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19.3 La ́ecretaria General de Noves Generacions del Partit Popular de Balears arxivarà i
custodiarà els originals de les actes del Congres i remetrà una copia a la ́ecretaria
General Nacional de Noves Generacions del Partit Popular.
Article 20: Del funcionament del Congres
El Congres funciona en ple. Els acords s'adoptaran per majoria simple mitjancant votacio
a mà alcada.
Article 21:
21.1 Iniciades les sessions de treball de les ponències, els ponents respectius
presentaran i informaran de les esmenes rebudes, indicant les admeses i les no admeses.
21.2 Les esmenes no admeses, podran ser defensades pels esmenants que sol·licitin el
debat i votacio de les mateixes en el si del Ple. ́i no fossin presents, podran delegar la
defensa. ́i no fos defensada alguna esmena, s'entendrà decaiguda.
21.3 Defensada l'esmena, el president del Comitè Organitzador concedirà la paraula al
ponent, el qual pot acceptar i incorporar al text o rebutjar-la, en aquest cas, es procedirà a
la seva votacio de forma defnitiva.
21.4 El text defnitiu que se sotmetrà al Ple, ha d'aprovar la majoria simple dels membres
del Comitè Organitzador.

CAPÍTOL II
DEĹ TREBALĹ EN PLE
Article 22: El Ple del Congres, amb independència d'altres facultats recollides en els
Estatuts i que es contemplen en aquest text, coneixerà l’informe de Gestio des del darrer
Congres.
Article 23: De les Eleccions dels Organs de Noves Generacions.
23.1 Dret de sufragi de tots els militants
a) Tots els assamblearis de Noves Generacions del Partit Popular de Mallorca tenen dret
a elegir el President Insular de Noves Generacions per sufragi universal, lliure, igual i
secret, d'acord amb el sistema que s'especifca en els Estatuts Nacionals de Noves
Generacions del Partit Popular.
b) Podran ser candidats a President Insular o vocal de la Junta Directiva Insular o del
Comitè Executiu Insular de Noves Generacions, tots els militants que estiguin al corrent
del pagament de les seves quotes, aixi com de la resta d'obligacions estatutàries.
23.2 De l'eleccio del president i dels organs de direccio en els Congressos de Noves
Generacions.
El VIII CONGRÉ IŃULAR DE NOVÉ GENERACIOŃ DEL PARTIT POPULAR DE
MALLORCA culmina el procediment d'eleccio del president i dels qui tenen dret a tenir les
activitats de direccio d'acord amb les seguents normes:
a) Els candidats proclamats presentaran davant del ple del Congres corresponent el seu
programa i l'equip que l'acompanya per cobrir els organs de direccio.
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b) El Congres elegirà tambe, al costat dels candidats, als que els acompanyen per
ostentar les funcions de direccio, mitjancant el sistema de vot majoritari a una sola volta.
Al Congres Insular es triarà en una llista el president i els vocals del Comitè Executiu.
Article 24: De la presentacio de candidatures
L'eleccio del President Insular es durà a terme mitjancant assamblearis, i d'acord amb les
normes seguents:
a) Els qui siguin candidats a la Presidència han de presentar la candidatura davant del
Comitè Organitzador, fns a les 12 hores del 12 de gener de 2018, a la seu del Partit
Popular de les Illes Balears, situada al Carrer Palau Reial 10 de Palma.
b) Per a ser proclamat candidat a la Presidència Insular caldrà presentar 50 avals vàlids.
c) En el cas que es presentessin dues o mes candidatures el Comitè Organitzador
proclamarà els candidats presentats en el termini màxim d'una setmana, despres de la
revisio dels avals.
d) En tots els processos electorals interns cap assambleari podrà donar suport a dues o
mes candidatures.
e) Els candidats proclamats tindran fns les 12 hores del dia 16 de febrer de 2018 per
presentar el llistat dels entre 10 i 20 vocals que formaran part de la seva candidatura,
davant el Comitè Organitzador, a la seu del Partit Popular de Balears, situada al Carrer
Palau Reial 10 de Palma.
f) Iniciat el Congres, la Mesa fxarà una hora limit per a la presentacio, davant la mateixa,
de les candidatures als organs de Direccio de Noves Generacions
Cap assambleari no podrà fgurar en dues o mes candidatures, ni donar suport amb la
seva signatura a mes d'una. Les signatures que fgurin com a suport en mes d'una
candidatura seran declarades nul·les.
Article 25: De la presentacio del programa dels candidats
El candidat o candidats a President Insular tindran dret a una exposicio prèvia del seu
programa, del seu pla d'actuacio i de la seva candidatura. Correspon a la Mesa limitar els
temps, aixi com fxar l'ordre d'intervencions. Per a aixo, s'ha de considerar el nombre
d'avals vàlids que hagi presentat cada candidat, de manera que els que aportin major
nombre tindran prioritat per triar l'ordre en què es produeix la seva intervencio. En cas que
els candidats hagin presentat el mateix nombre d'avals, s'establirà per sorteig.
Article 26: De les votacions
26.1. Per a la votacio s’habilitarà una urna principal al lloc de celebracio del Congres. Les
juntes locals podran sol·licitar una urna de votacio habilitada per al seu municipi mitjancant
l’aportacio de mitja dotzena d’avals al Comitè Organitzador abans del dia 9 de febrer.
26.2. Per facilitar la participacio de tots els afliats, el Comitè Organitzador prepararà un
sistema de cens electronic universal amb el qual el president de la mesa podrà comprovar
el dret a vot de l’afliat i que no hagi votat. Els afliats podran votar a la mesa que vulguin
fora necessitat de registre previ.
26.3. Per a la votacio s'habilitaran el nombre d'urnes que el Comitè Organitzador consideri
convenient, garantint la presència d’urnes a Mallorca, Menorca i Eivissa. Cada urna estarà
sota la custodia d'una mesa electoral designada amb aquesta fnalitat pel Comitè
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Organitzador, a la qual es podrà incorporar un interventor per cada candidatura
proclamada.
26.4 Els assemblearis, en el moment de dipositar el seu vot, acreditaran la seva condicio
acompanyant del DNI, passaport o equivalent.
26.5 Un cop fnalitzada la votacio, la mesa electoral realitzarà els corresponent escrutini
que serà remes a la Mesa del Congres, que anunciarà els resultats i proclamarà la
candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.
Article 27: De les impugnacions
27.1 Per a les impugnacions que afecten el desenvolupament del Congres, es competent
el Comitè de Drets i Garanties Nacional. Aquestes impugnacions hauran de fonamentar
en infraccions estatutàries o reglamentàries i es presentaran en el termini màxim de 48
hores des de la fnalitzacio del Congres.
27.2 El procediment per realitzar les impugnacions, al mateix Congres, serà el seguent:
Les impugnacions dels acords presos durant la celebracio del Congres seran presentades
pels assamblearis davant la Mesa que resoldrà durant la celebracio del mateix, incloent en
l'acta les motivacions en què es fonamenti la seva resolucio. La resolucio de la Mesa serà
apel·lable davant el Comitè de Drets i Garanties Nacional, en el termini màxim de 48
hores despres de la celebracio del Congres.
Disposicio fnal
Per tot el no previst en aquest Reglament es aplicable el que disposen els vigents Estatuts
de Noves Generacions del Partit Popular i en el Reglament marc de Congressos.
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