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REGLAMENT DEL IX CONGRÉS INSULAR DE

NOVES GENERACIONS DE LES MENORCA

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r

De conformitat amb el que estableix l'article 9.4 dels vigents Estatuts i segons l'acord
adoptat el 28 de desembre de 2021 per la Junta Directiva Insular, el IXè CONGRÉS DE
NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE MENORCA, se celebrarà el
proper dia 5 de març de 2021, amb caràcter ordinari a Maó-Mahón. La forma elegida
per a la celebració és la presencial i assembleària. Tot i això, la forma de celebració final
serà la que determini el Comissió Organitzadora del Congrés – per delegació expressa
de la Junta Directiva – que podrà canviar el caràcter presencial en funció de la situació
sanitària i les restriccions d’aforament que hi pogués haver.

Article 2n

2.1.-La Comissió Organitzadora, nomenada per la Junta Directiva de Noves Generacions
del Partit Popular de Menorca, impulsarà, coordinarà i dirigirà totes les activitats
relacionades amb la celebració del Congrés, garantirà la transparència del procés
electoral i vetllarà per la igualtat de drets de tots els afiliats. Així mateix, garantirà a
tots els candidats la igualtat d'oportunitats, i assegurarà la neutralitat de l'organització
de Noves Generacions. Amb aquesta finalitat, els òrgans territorials, en el seu àmbit, es
posaran a la disposició de la Comissió Organitzadora facilitant-li els mitjans humans i
materials necessaris per al desenvolupament dels seus treballs.

2.2.- La Comissió Organitzadora adoptarà els seus propis acords per majoria simple i de
les seves reunions s'aixecaran les corresponents actes.

2.3.- La Comissió Organitzadora establirà el model oficial de document per a la recollida
de signatures de militants per a la presentació de candidats a president insular. Aquest
model es posarà a la disposició de qui el sol·liciti.

Article 3r

El Congrés és l'òrgan suprem de Noves Generacions i, d'acord amb els articles 9 i 10
dels Estatuts de Noves Generacions del PP de Menorca, es convoca a aquest efecte de:



a) Aprovar o censurar, si escau, l'actuació desenvolupada des de l'anterior Congrés
pel Comitè Executiu i per la Junta Directiva Regional.

b) Debatre i aprovar quants documents enriqueixin el pensament polític,
defineixin la seva oferta o afectin a l'estratègia de Noves Generacions.

c) Configurar les normes polítiques bàsiques per a la direcció de Noves
Generacions en el seu àmbit específic.

d) Elevar propostes d'orientació política al Congrés competent en el seu àmbit del
Partit Popular.

e) Triar a aquells membres del Comitè Executiu que determina l'apartat següent

f) Aprovar i modificar, si escau, la normativa reglamentària i organitzativa pròpia
del seu àmbit territorial sense contravenir el conjunt de normes de rang superior.

g) Conèixer els comptes de Noves Generacions relatives a l'organització territorial
sobre la qual el Congrés projecta la seva competència i aprovar o censurar, si escau,
aquests comptes.

Article 4t

Tot allò relatiu amb l'organització i funcionament del IX CONGRÉS INSULAR DE NOVES
GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR DE MENORCA es regirà pel
present Reglament. Els dubtes que puguin plantejar en la interpretació del Reglament
serà resoltes per la Comissió Organitzadora del Congrés fins al moment de la
constitució de la Mesa del Congrés, i per aquest últim òrgan durant el
desenvolupament de les sessions d'aquest, no obstant això, respectant fidelment el
que disposen els Estatuts Nacionals, el Reglament d'Organització Autonòmic de Noves
Generacions de les Illes Balears i en el Reglament del marc de Congressos.



TÍTOL I

CAPÍTOL I - DE L'ORGANITZACIÓ DEL CONGRÉS INSULAR

Article 5è: Composició del Congrés

Atès que es tracta d’un congrés assembleari, estarà compost per tots els afiliats que
compleixin els requisits establerts a l’article 7 del present reglament.

Article 6è: Els participants en el plenari del Congrés

Tots els afiliats a Noves Generacions del Partit Popular de Menorca tenen dret a veu i
vot, participant en les decisions que adopti el Congrés i en l’elecció dels òrgans
corresponents. No estaran subjectes a mandat imperatiu.

Article 7è: Requisits per a poder participar del plenari

7.1.- Per a poder ser compromissari en qualsevol dels supòsits previstos en l'art. 6 del
present Reglament, serà necessari haver adquirit la condició plena de militant i no
estar suspès de militància.

7.2.- La seu insular remetrà a l'organització el llistat d'afiliats militants, tancat en la data
de la corresponent convocatòria, que serà el cens oficial del Congrés.

Article 8è: Incidències i reclamacions

La Comissió Organitzadora resoldrà, fins a l'inici del congrés les incidències i
reclamacions que es produeixin, sense que contra la resolució de les mateixes es pugui
interposar cap recurs.

Article 9è: De la informació als participants

Els afiliats es podran dirigir a la Comissió Organitzadora per a recollir tota la informació
que necessitin per a la realització dels seus treballs.



TÍTOL II

CAPÍTOL I - DE LA PREPARACIÓ DEL CONGRÉS

Article 10è

El Congrés debatrà i aprovarà els textos de les següents Ponències aprovades per la
Junta Directiva Insular:

1. Reglament d’organització (estatuts)
2. Acció Política: Una alternativa per es joves

Article 11è

Els ponents lliuraran a la Comissió Organitzadora del Congrés el text de les seves
Ponències abans del dia 11 de febrer de 2022. La Comissió Organitzadora transmetrà el
text de les ponències a tots els afiliats de Noves Generacions de Menorca, abans del 14
de febrer de 2022. Les ponències es publicaran a la pàgina web IX Congrés de Noves
Generacions de Menorca (ppmenorca.es/ix-congreso-nngg-menorca).

Article 12è

Les esmenes hauran de fer-se per escrit i hauran de ser lliurades a la secretaria de la
Comissió Organitzadora, situada en la Seu Insular del Partit Popular (c. Sant Roc 27,
Maó-Mahón) o al correu electrònic nnggmenorca@pp.es, abans de les 20.00 hores del
dia 25 de febrer de 2022.

Estan legitimats per a presentar esmenes als textos de les ponències els afiliats que
compleixin els requisits de l’article 7 i les organitzacions territorials, representades pels
seus òrgans de govern.

El debat i votació de les ponències es celebrarà el dia del congrés, d’acord amb l’horari i
l'ordre del dia que dicti la Comissió Organitzadora.

Les esmenes que es mantinguin i no hagin estat acceptades pels ponents, seran
defensades pels titulars de les mateixes davant el plenari i la decisió final sobre les
mateixes es dirimirà per votació.

Una vegada concretat el text definitiu, es durà a terme una votació global.

mailto:nnggbalears@pp.es


TÍTOL III

CAPÍTOL I - DEL FUNCIONAMENT DEL CONGRÉS

Article 13è: De la composició de la Mesa

El Congrés serà presidit per la Mesa, que estarà composta per un president, un
secretari i un vocal. Tots els membres de la Mesa han de tenir la condició de
participant.

Article 14è: Constitució del Congrés

La Comissió Organitzadora del Congrés, a través del seu president, declara vàlidament
constituït el IX Congrés Insular de Noves Generacions del Partit Popular de Menorca en
l'hora, data i lloc de la seva convocatòria, amb independència del nombre de
participants assistents.

Article 15è: De l'elecció de la Mesa

15.1.- En l'acte inaugural del Congrés, la Comissió Organitzadora, a través del seu
president, traslladarà la proposta de composició de la Mesa del Congrés, que haurà de
ser ratificada per majoria simple. Si la proposta no fos acceptada, s'obrirà un termini de
30 minuts durant el qual, els participants podran presentar candidatures completes per
a la Mesa del Congrés. Cada participant podrà avalar una única candidatura.

15.2.- Les candidatures es presentaran davant el president de la Comissió
Organitzadora, que sotmetrà a votació del Ple aquelles que compleixin els requisits
reglamentaris. Serà elegida la candidatura que obtingui més vots.

Article 16è: Aprovació del Reglament

Constituïda la Mesa del Congrés, aquesta haurà d'anunciar l'oportú acord d'aprovació
del Reglament, donant lectura de les disposicions que han de regir els treballs
d'aquest.

Article 17è: Funcions de la Mesa

La Mesa del Congrés dirigirà, impulsarà, ordenarà i moderarà els debats, vetllant en tot
moment per a la bona marxa del Congrés. Les decisions de la Mesa s'adoptaran per
majoria simple, tenint el President, en cas d'empat, vot de qualitat.



Correspon a la Mesa complir i fer complir el Reglament del Congrés, interpretar-lo en
els casos de dubte i suplir-lo en els d'omissió.

Article 18è: Del President

18.1.- Correspon al president, en nom de la Mesa, obrir, dirigir, suspendre i aixecar la
sessió; autoritzar l'ús de la paraula i fixar, en vista de les peticions d'intervenció, el
nombre màxim d'intervencions i la durada d'aquestes. Així mateix, abans de cada
votació, exposarà amb claredat els termes de la proposta o propostes sotmeses a
aquesta.

18.2.- El president podrà cridar a l'ordre i, si cap, retirar la paraula als els qui en les
seves intervencions s'allarguin excessivament, es desviïn del tema objecte del debat,
faltin al que estableix aquest Reglament, profereixin expressions ofensives al decòrum
del Partit Popular, dels seus membres o de qualsevol altra institució, entitat o persona,
o que de qualsevol altra forma alterin l'ordre o obstaculitzin la bona marxa del
Congrés.

Article 19è: Del Secretari

19.1.- Correspon al Secretari de la Mesa la redacció de l'Acta de la sessió recollint el
resum de les intervencions, les propostes presentades, les votacions produïdes indicant
el resultat de les votacions produïdes.

19.2.- L'Acta serà aprovada i signada pel president i el secretari de la Mesa del Congrés
una vegada finalitzat el mateix.

19.3.- La Secretaría General de Noves Generacions del partit Popular de Menorca
arxivarà i custodiarà els originals de les actes del Congrés i remetrà una còpia a la
Secretaria General de Noves Generacions del Partit Popular de les Illes Balears.

Article 20è: Del funcionament del Congrés

El Congrés funciona en ple. Els acords s'adoptaran per majoria simple mitjançant
votació a mà alçada.



CAPÍTOL II

DELS TREBALLS EN PLE I DE LES ELECCIONS ALS ÒRGANS DE L’ORGANITZACIÓ

Article 22è

El Ple del Congrés, amb independència d'altres facultats recollides en els Estatuts i que
es contemplen en aquest text, coneixerà l'informe de Gestió des de l'últim Congrés.

Article 23è: Dret de sufragi de tots els militants

23.1.- Tots els participants de Noves Generacions del Partit Popular de Menorca tenen
dret a elegir al President Insular de Noves Generacions del Partit per sufragi universal,
lliure, igual i secret, d'acord amb el sistema que s'especifica en els Estatuts Nacionals
de Noves Generacions del Partit Popular.

23.2.- 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
de les obligacions estatutàries.

Article 24è: De la presentació de candidatures

a) Els que siguin candidats a la Presidència han de presentar la seva candidatura
davant la Comissió Organitzadora, fins a les 12 hores del 18 de febrer de 2022, a la Seu
del Partit Popular de Menorca, situada al Carrer Sant Roc, nº27 de Maó-Mahón.

b) Per a ser proclamat candidat a la Presidència Insular serà necessari presentar el
suport d’almenys 15 militants. Cap afiliat podrà figurar en dues candidatures o més, ni
donar suport amb la seva signatura a més d'una. Les signatures que figurin com a
suport en més d'una candidatura seran declarades nul·les.

c) En el cas que es presentin dues candidatures o més, la Comissió Organitzadora
proclamarà als candidats presentats en el termini màxim d'una setmana, després de la
revisió dels avals.

d) En tots els processos electorals interns cap afiliat podrà donar suport a dues o
més candidatures.



e) Iniciat el Congrés, la Mesa fixarà una hora límit per a la presentació de la
candidatura dels vocals del Comitè Executiu Insular. No podràn ser menys de 15 ni més
de 22 segons indiquen els Estatuts Insulars al punt 16.2 apartat g).

Article 25è: De la presentació del programa dels candidats

El candidat o candidats a President Insular tindran dret a una exposició prèvia del seu
programa, del seu pla d'actuació i de la seva candidatura. Correspon a la Mesa limitar
el temps, així com fixar l'ordre d'intervenció. Per a això, s'ha de considerar el nombre
d'avals vàlids que hagi presentat cada candidat, de manera que els que aportin el
major número tindran prioritat per a triar l'ordre en què es produeixi la seva
intervenció. En cas que els candidats hagin presentat el mateix nombre d'avals,
s'establirà per sorteig.

Article 26è: De les votacions

26.1.- Per a la votació s'habilitaran el nombre d'urnes que la Comissió Organitzadora
consideri convenient. Cada urna estarà sota la custòdia d'una Mesa electoral designada
amb aquesta finalitat per la Comissió Organitzadora, a la qual es podrà incorporar un
interventor per a cada candidatura proclamada.

26.2.- Els afiliats, en el moment de dipositar el seu vot, acreditaran la seva condició
acompanyant el DNI o passaport.

26.3.- Una vegada finalitat la votació, la Mesa del Congrés anunciarà els resultats i
proclamarà la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots.

Article 27è: De les impugnacions

27.1.- Per a les impugnacions que afectin el desenvolupament del Congrés, és
competent el Comitè de Drets i Garanties de Balears. Aquestes impugnacions es
fonamentaran en infraccions estatutàries o reglamentàries i es presentaran en el
termini màxim de 48 hores des de la finalització del Congrés.

27.2.- El procediment per a realitzar les impugnacions, en el mateix Congrés, serà el
següent:

Les impugnacions dels acords presos durant la celebració del Congrés seran
presentades pels compromissaris davant la taula que resoldrà durant la celebració
d'aquest, incloent en l'acta les motivacions en què es fundi la seva resolució.

La resolució de la Mesa serà apel·lable davant el Comitè de Drets i Garanties de
Balears, en el termini màxim de 48 hores després de la celebració del Congrés.



DISPOSICIÓ FINAL

Per a tot el no previst en aquest Reglament és aplicable el que disposen els vigents
Estatuts de Noves Generacions del Partit Popular i el Reglament marc de Congressos.


