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Reglament telemàtic aprovat al 25è Congrés del PSM-ENTESA 

REGLAMENT PER A LES SESSIONS TELEMÀTIQUES O 1 

MIXTES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE  2 

PSM-ENTESA 3 

 4 

PREÀMBUL 5 

L’emergència sanitària, producte de l’epidèmia de la COVID-19, ha provocat, i encara 6 

provoca, certes restriccions, com és ara l’aforament dels recintes destinats a trobades i 7 

congressos, com en el nombre de persones que poden assistir presencialment a les 8 

distintes convocatòries. 9 

Aquesta realitat fa plantejar la conveniència de revisar els procediments per a la 10 

celebració de reunions dels òrgans de PSM-ENTESA i l’adopció d’acords dels mateixos. 11 

El Reial Decret-llei 21/2020, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació 12 

per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, donada la situació 13 

extraordinària actual, en relació a la celebració de reunions de manera telemàtica, 14 

preveu: 15 

“1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una 16 

vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de 17 

gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, 18 

del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones 19 

podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre 20 

que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del 21 

órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a 22 

las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla 23 

será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 24 

voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de 25 

la persona jurídica.” 26 

Aquesta norma, de possible aplicació analògica als partits polítics, no cobreix totes les 27 

peculiaritats pròpies d’una organització política com la nostra, i, en tot cas, limita la seva 28 

vigència fins al 31 de desembre del 2020. 29 
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És per això que es fa necessari desenvolupar les mesures oportunes que permetin 30 

continuar l’activitat ordinària del PSM-ENTESA i facilitar a la militància la participació així 31 

com, en els moments actuals, el seu dret a la salut, això és, proveir les normes de 32 

funcionament de PSM-ENTESA d’un reglament per al funcionament telemàtic dels seus 33 

òrgans col·legiats.  34 

Els estatuts de PSM-ENTESA no preveuen les reunions telemàtiques, tot i això, tampoc 35 

les exclouen, per tant, l’aprovació d’aquest reglament, introduirà una modificació dels 36 

estatuts per tal que aquests l’incloguin com a forma possible de funcionament intern. 37 

 38 

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 39 

Art.1- Objecte 40 

Regular el procediment general per a la celebració i adopció d’acords dels òrgans 41 

col·legiats de PSM-ENTESA que permetin la participació de la militància en aquelles 42 

situacions que l’òrgan competent hagi de convocar quan no és possible per causes 43 

d’emergència. 44 

Art.2- Àmbit d’aplicació 45 

Aquest Reglament serà d’aplicació en les reunions dels òrgans col·legiats de PSM-46 

ENTESA en els termes que marca l’article anterior. 47 

Els òrgans afectats són: 48 

● Assemblea (general, ordinària i congressual) 49 

● Junta Gestora 50 

● Comissió de Garanties Democràtiques 51 

 52 

Art.3- Naturalesa 53 

Tot allò que preveu aquest reglament és de naturalesa especial i, conseqüentment, en 54 

tot allò no previst per aquest serà d’aplicació allò previst als estatuts de PSM-ENTESA 55 

TÍTOL II.- DE LES REUNIONS DE TELEMÀTIQUES O MIXTES ENTRE CONGRESSOS. 56 

Art. 4- Convocatòria 57 
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1. D’acord amb allò que preveu el present reglament es podran celebrar les 58 

reunions dels òrgans col·legiats de PSM-ENTESA de forma telemàtica o mixta 59 

(presencial i telemàtica) quan així ho cregui oportú l’òrgan convocant. 60 

2. La decisió relativa a l’aplicació del procediment previst en aquest reglament 61 

s’adoptarà en el moment de la convocatòria. Així doncs, aquesta haurà 62 

d’anunciar si serà telemàtica exclusivament o mixta. En aquest darrer cas, 63 

s’hauran d’assenyalar les possibles limitacions d’aforament de l’espai on se 64 

celebri, i la manera de decidir la inclusió en la llista d’assistents de manera 65 

presencial. 66 

Art. 5- Plataforma tecnològica 67 

PSM-ENTESA posarà a disposició de la militància i dels seus òrgans una plataforma i/o 68 

sistema de participació telemàtic, amb els mecanismes tecnològics corresponents per 69 

tal de garantir la interacció de la militància i alhora garantir la seguretat de la sessió i, si 70 

fos el cas, el vot secret. 71 

Art. 6- Participació en forma telemàtica o mixta 72 

1. En haver rebut la convocatòria, els membres convocats  que vulguin participar 73 

de manera telemàtica, hauran de comunicar-ho per tal d’elaborar-ne una llista 74 

d’assistents. 75 

En les reunions que se celebrin de forma mixta, la inscripció per a participar 76 

telemàticament anul·la la possibilitat d’intervenció de manera presencial. 77 

Les excuses es comunicaran de la mateixa manera. 78 

2. Les persones que hagin manifestat la seva voluntat de participar de forma 79 

telemàtica rebran un enllaç de connexió personal i intransferible per a poder 80 

intervenir en la sessió. 81 

3. La participació en les reunions dels òrgans que se celebrin telemàticament o de 82 

manera mixta comportarà el consentiment per tal que la imatge i/o el so de la 83 

sessió i dels seus participants siguin registrats. En la remissió de l’enllaç de 84 

connexió personal s’haurà de fer menció expressa d’aquesta circumstància. 85 

 86 

 87 

Art. 7- Ordre de les sessions 88 
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La celebració de les reunions de manera telemàtica o mixta, s’obrirà amb la intervenció 89 

de la presidència de la reunió que actuarà com a moderador i atorgarà l’ús de la paraula 90 

segons les sol·licituds d’intervenció dels assistents. Aquestes peticions, es podran enviar 91 

en el transcurs de la reunió enviant missatge telemàtic a través de la plataforma que 92 

PSM-ENTESA haurà posat a disposició.  93 

Així mateix i, tenint en compte l’apartat anterior, l’ordre de les sessions seguiran, en la 94 

mesura de lo possible, allò que preveuen els estatuts. 95 

Art. 8 – Votacions 96 

1. Acabat el debat de tots els punts de l’ordre del dia o, si fos el cas, després del 97 

debat de cada punt es procedirà a la presa d’acords i, per tant, a les votacions. 98 

Les persones assistents confirmades (i amb dret a vot) rebran un enllaç amb totes 99 

les opcions de votació segons els punts debatuts en l’ordre del dia que 100 

requereixin votació. 101 

Les votacions generalment seran a favor, en contra o abstencions. 102 

2. Les votacions disposaran d’un temps determinat i limitat per a produir-se. 103 

Aquest termini serà comunicat a la militància, en temps i forma, per tal que 104 

tothom n’estigui al corrent. 105 

3. En els supòsits en els quals els estatuts preveuen la votació secreta, aquesta se 106 

realitzarà a través de la plataforma i/o el sistema tecnològic que garanteixi les 107 

condicions d’aquesta votació.  108 

TÍTOL III.- DE LES ASSEMBLEES GENERALS CONGRESSUALS TELEMÀTIQUES O MIXTES 109 

Art.9.- Les Assemblees Generals congressuals 110 

1. En els supòsits prevists en el present document es podran celebrar assemblees 111 

ordinàries, extraordinàries o generals sempre que l’òrgan convocant així ho 112 

estimi convenient o necessari. 113 

2. Les Assemblees Generals congressuals hauran de ser prioritàriament de caire 114 

presencial. En el cas que concorregués alguna situació que impedís la celebració 115 

presencial o, en el seu cas, l’ajornament, la Junta Gestora haurà de motivar en la 116 

convocatòria el perquè d’una convocatòria telemàtica. Així doncs, el primer punt 117 

de l’ordre del dia de l’assemblea convocada haurà d’incloure la ratificació o 118 

rebuig de la sessió telemàtica de l’assemblea congressual. 119 

 120 
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Art. 10.- De la convocatòria 121 

La convocatòria de l’Assemblea General, en el cas de ser congressual, es farà en els 122 

mateixos termes prevists als estatus de PSM-ENTESA.  Tot i això, s’haurà d’especificar si 123 

serà telemàtica o mixta. Aquesta especificitat s’haurà d’anunciar en totes les 124 

comunicacions dirigides a la militància en relació a l’Assemblea General Congressual. 125 

Art. 11.- Actes precongressuals, actes electorals i/o publicitat electoral 126 

1. Els actes precongressuals, els actes electorals o la publicitat,  que es facin en 127 

motiu de Assemblees Generals congressuals regides pel present Reglament, 128 

s’hauran de fer de manera telemàtica.  129 

2. PSM-ENTESA haurà de posar a disposició de qualsevol candidat o candidata les 130 

eines per a facilitar la seva presentació i comunicació amb la militància, sempre 131 

respectant el principi d’igualtat. 132 

3. PSM-ENTESA, d’acord amb la Llei de Protecció de dades no podrà cedir ni exhibir 133 

les dades personals de la militància per a les comunicacions de les persones 134 

candidates amb la militància. 135 

Art. 12.- Cens electoral i inscripció 136 

El cens electoral s’ajustarà a allò que preveuen els estatuts de PSM-ENTESA i la inscripció 137 

de les persones interessades a participar a l’Assemblea Congressual s’ajustarà a allò 138 

previst en el present Reglament. 139 

Art. 13.- De les votacions 140 

1. A les Assemblees Generals Congressuals que se celebrin únicament de manera 141 

telemàtica es constituirà una Mesa única que coincidirà amb la Mesa presencial 142 

de l’Assemblea ordinària i triada en el seu dia. 143 

2. En el cas que l’Assemblea fos mixta, la Mesa que presideixi presencialment 144 

l’assemblea, també serà responsable de les votacions telemàtiques. Així mateix, 145 

aquesta Mesa, per acord unànime dels seus membres pot delegar en una Mesa 146 

suplent. 147 

3. D’acord amb els estatuts de PSM-ENTESA l’elecció dels òrgans de direcció de 148 

PSM-ENTESA (Junta Gestora i Comissió de Garanties Democràtiques) es 149 

realitzarà mitjançant vot lliure, igual i secret, així idò també tant en el cas de les 150 

assemblees mixtes com telemàtiques. 151 
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4. Tant en el cas de les votacions per a documents estratègics o ponències, com en 152 

el cas de les votacions als membres dels òrgans de direcció, s’hauran de 153 

concretar els terminis i els sistemes per a efectuar-les. 154 

Art. 14.- Sistema  de votació 155 

El Reglament de l’Assemblea General Congressual serà el que dirimirà quin sistema de 156 

votació i còmput es farà servir. 157 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 158 

Per tot allò que no prevegi el present Reglament s’atendrà als estatuts de PSM-ENTESA 159 

DISPOSICIÓ FINAL 160 

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació. 161 

***************************************** 162 

 163 


