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PREÀMBUL

Noves Generacions d’Eivissa és l’organització juvenil del Partit Popular de la mateixa Comunitat

Autònoma i forma part de Noves Generacions de les Illes Balears.

L’àmbit territorial de Noves Generacions és la guia de ruta per a la defensa del sentiment de perti-

nença a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a Espanya i a la Unió Europea. Aquests tres

eixos són fonamentals per a explicar l’ideari i els valors que caracteritzen aquesta organització,

sobre els quals es canalitza l’acció política juvenil per la que aposta.

Ens trobem en un context en que els populismes posen en dubte de manera constant el funciona-

ment de les institucions democràtiques aconseguides arrel de la transició i del procés democràtic

que culminà en la Constitució Espanyola del 1978. És per aquest motiu que la nostra organització

defensa  de  forma  incondicional  la  Carta  Magna  i  els actius democràtics que es desprenen

d’aquesta: La separació de poders i l’Estat de Dret són els principals valors que garanteixen el

funcionament de la democràcia i és més necessari que mai promocionar-los i defensar-los a través

de l’acció política.

En defensa de l’Estat de Dret, apostem per la unitat d’Espanya, sostinguda per l’entramat demo-

cràtic de la Constitució. Per aquest motiu, la nostra organització rebutja totes aquelles accions en-

caminades a enderrocar la Sobirania Nacional promogudes pels nacionalismes i alhora condemna

totes aquelles actuacions il·legals per a aconseguir tal objectiu. En aquest sentit, Noves Genera-

cions és un dels murs de contenció contra el procés independentista que s’ha pretès aconseguir

des de la Generalitat de Catalunya.

Dintre de l’Estat de Dret, som un ens de caire autonomista, que defensa els interessos de la Co-

munitat Autònoma de les Illes Balears com una regió plenament integrada dintre d’Espanya. En

aquesta direcció, reconeixem la insularitat de les Illes i les particularitats

-i dificultats- que d’aquest fet deriven. Per aquest motiu, som reivindicatius en les necessitats de

l’arxipèlag i defensem l’Estatut d’Autonomia de la nostra Comunitat Autònoma.

D’altra banda, apostem per la Unió Europea com a sistema d’organització política i com
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a referent en defensa dels valors occidentals i humanistes. A Noves Generacions defensem

la integració d’Espanya com a Estat Sobirà amb els demés Estats que la conformen, creant així un

espai  de llibertat  i  convivència i,  alhora,  una estructura competitiva a nivell internacional. Per

aquest motiu, discrepem amb tots aquells discursos que rebutgen la inclusió en el projecte europeu

i que promocionen la sortida d’Espanya de la Comunitat Europea.

Tenint en compte aquesta identitat balear, espanyola i europea, establim les nostres bases ideolò-

giques de centre dreta liberal, reformista i humanista cristià.

Tenint en compte els nostres principis, Noves Generacions ha d’acomplir una doble vessant bidi-

reccional: ha de constituir l’altaveu que el Partit Popular posa a disposició dels joves d’Eivissa,

d’una banda; i ha d’esdevenir l’eina d’acció política dels milers de joves de l’arxipèlag que veuen

en el Partit Popular el seu referent ideològic.

En la primera dels vessants, si bé som una organització autònoma, no cal oblidar que som els jo-

ves del Partit Popular i que mantenim la doble afiliació durant el període en què pertanyem a No-

ves Generacions. Per això, és imprescindible mantenir un contacte estret i una comunicació fluida

entre les dues estructures. Per a poder aconseguir aquest fi, és necessari que prenguem una estruc-

tura forta i coordinada que permeti gestionar aquesta finalitat. Només amb un equip sòlid i orga-

nitzat serà possible arribar a prendre un paper fonamental en la vida diària del Partit Popular: no

només en forma de campanyes de comunicació ò en campanyes electorals, sinó prenent part en

les decisions d’acció política i ideològica del partit. Els membres de Noves Generacions formem

part del present i som una peça fonamental en el jovent de les Illes, ja que en compartim els seus

problemes. D’aquesta manera, serà possible aconseguir fer arribar el missatge als joves.

En segon lloc, Noves Generacions té adquirit el compromís de canalitzar les inquietuds polítiques

dels joves a través de l’acció. Amb aquests estatuts, es pretén que la nostra organització mantin-

gui una estructura i un funcionament sòlids, capaços d’acomplir aquesta finalitat.

S’aposta per la més prompta introducció dels joves en política activa: a pesar de que ja existien la

figura del simpatitzant i la possibilitat els Clubs Juvenils, que aborden als membres d’entre 16 i

18 anys, en aquesta redacció s’aposta per dotar-los d’estructura i per introduir la seva veu en l’es-

tructura organitzativa de Noves Generacions.
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D’altra banda, es pretén una menor dispersió de càrrecs en l’estructura orgànica, la qual cosa per-

meti equip més sòlid i amb unes àrees de treball més transversals i adaptables a les circumstàn-

cies que es puguin donar.

Aquesta ponència també compta amb la integració territorial de la nostra organització.

Per a poder arribar als joves de tots els municipis, s’amplia l’aposta per les Juntes Locals comar-

cals i de districtes, tot mantenint la possibilitat de que dins d’aquestes coexisteixin Juntes Locals

autònomes. També s’aposta per integrar membres de totes les Juntes Insulars en el Comitè de Di-

recció.

A més, es necessita la participació dels joves en les institucions públiques, integrant en la Comis-

sió Permanent de Política Institucional als membres de Noves Generacions que formin  part

d’aquestes, podent així debatre internament tots aquells aspectes que estiguin interconnectats en-

tre sí i que puguin enriquir el si de la nostra organització i el missatge que des d’aquesta s’enviï.

Aquest reglament és una forma de regular la nostra organització establint com a eixos fonamen-

tals d’aquesta la participació, el debat intern, el diàleg, la llibertat i la cohesió interna de tots els

afiliats. Per això s’han de poder regular òrgans com les Comissions de Treball, per a poder deba-

tre entre els diferents equips de feina.

Els principis rectors dels estatuts han d’esser, conjuntament amb els pilars ideològics, la

base fonamental de la nostra praxis diària.
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TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i jerarquia normativa.

1 Aquest reglament té per objecte establir el règim de funcionament intern de l'organització

territorial de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa. Aquest Reglament ha de re-

gular necessàriament la convocatòria i celebració dels Congressos, el funcionament de la

Junta Directiva i del Comitè Executiu, així com les restants singularitats pròpies de la nos-

tra organització, i estableix alhora mecanismes de coordinació i estudi per aconseguir la

màxima eficàcia en el compliment de les finalitats de Noves Generacions del Partit Popu-

lar.

2 Les disposicions contingudes en aquest Reglament es troben sotmeses al principi de jerar-

quia normativa respecte dels Estatuts nacionals de Noves Generacions i del Partit Popular,

així com del Reglament intern del Partit Popular de les Illes Balears, i a aquest efecte se-

ran visades pel Comitè Executiu Nacional de Noves Generacions, al que correspon, si es-

cau, la resolució dels dubtes que es puguin plantejar. 

Article 2. Àmbit territorial, denominació i domicili.

� Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa estén el seu àmbit d'actuació política al te-

rritori de la citada Comunitat Autònoma, amb la denominació de Noves Generacions

d’Eivissa/Nuevas Generaciones de  Ibiza i la seva abreviatura distintiva comuna NN.GG.

� Noves Generacions d’Eivissa comparteix la seu del Partit Popular d’Eivissa, que aquest fi-

xarà.

� Els domicilis de les seus de les diverses organitzacions territorials es fixaran en el lloc que

acordin els òrgans de govern de les mateixes, havent de residir dintre del respectiu àmbit

d'actuació i notificant el seu establiment o trasllat als òrgans jeràrquicament superiors i als

afiliats del seu àmbit territorial.
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Article 3. Principis rectors de Noves Generacions.

1 Noves Generacions del Partit Popular d ’ E i v i s s a  propugna com a principis infor-

madors de la seva activitat:

a La Unitat d’Espanya, la Monarquia Parlamentària i els valors constitucionals  aconse-

guits al 1978.

b La defensa de l’Estat de les Autonomies i el respecte a l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears.

c La defensa de la Unió Europea i dels valors occidentals.

d El respecte a les institucions democràtiques fonamentades en la separació de poders com

a font de la legitimitat de l’activitat pública.

e La llibertat i la pluralitat com a premissa bàsica de la nostra societat

f La tolerància, la igualtat i la integració social

g El compromís i la participació activa dels joves en la política.

2 L'organització i estructura general de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa s'or-

denen conforme als següents principis bàsics:

a Noves Generacions és un instrument amb una acció orientada al servei de la societat i del

ciutadans, sobretot dels joves d’Eivissa, que avança cap a estructures més properes com a

expressió de la vocació social i de servei públic de la organització.

b La defensa de l'autonomia funcional i organitzativa de Noves Generacions, sense perjudici

del caràcter nacional de l'estructura de la pròpia organització juvenil i del Partit Popular.

c La inclusió dels joves en la participació política activa.

d La promoció de les vies de debat en el si de l'organització, com a clara manifestació del

seu funcionament democràtic, tant a nivell intern com dins del Partit Popular.

e La vertebració de Noves Generacions sobre el diàleg, la participació i la col·laboració de

tots els afiliats.

f La conducció de les relacions personals i polítiques entre els seus membres, amb base en

els principis de solidaritat, lleialtat i respecte mutu.
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g La igualtat de tots els afiliats en el ple exercici dels seus drets i en el compliment de les

seves obligacions.

h La cohesió i disciplina com a compromís ètic dels afiliats, i la seva responsabilitat perso-

nal com a militants de Noves Generacions.

Article 4. Dels afiliats.

1 L’afiliació a Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa es regula segons el que es-

tableixen els Estatus Nacionals de Noves Generacions.

2 La Junta Local que rebi la sol·licitud d'una afiliació haurà de remetre-la a la major breve-

tat possible per a la seva aprovació per l'òrgan corresponent seguint el procediment esta-

blert en el Capítol primer del Títol primer dels Estatuts nacionals de Noves Generacions.

Els Comitès Executius Insulars hauran de donar compte al Comitè Executiu Regional de

les sol·licituds d'afiliació rebudes i de la resolució que sobre aquestes s'hagi aprovat.

3 Regularment, els secretaris insulars de Noves Generacions podran sol·licitar l'accés als lli-

bres i fitxers d'afiliació del Partit Popular amb la finalitat d'identificar als nous militants

d'entre 16 i 29 anys, que haguessin causat alta en el Partit Popular però no a Noves Gene-

racions, per oferir-los la possibilitat d'integrar-se en l'organització juvenil del Partit Popu-

lar.

4 Els menors de 18 anys passaran a integrar-se plenament en l'estructura de Noves Genera-

cions en aconseguir la majoria d'edat. Fins llavors, podran assistir a tots els actes i partici-

par de quantes activitats desenvolupi Noves Generacions, però sense ostentar aquells drets

que venen determinats per la condició d'afiliat.

5 El règim disciplinari dels afiliats, i més concretament les conductes tipificades com a in-

fraccions, la seva classificació, les sancions a imposar i la tramitació dels expedients disci-

plinaris seran els previstos en el Capítol quart del Títol primer dels Estatuts Nacionals de

Noves Generacions.

6 La Junta Directiva podrà sol·licitar al Partit la participació de Noves Generacions a l’Ofi-

cina d’Atenció a l’Afiliat, que tindrà com a finalitat la informació i recepció de propostes

que puguin dur a terme el afiliats de NNGG. A més s’encarregarà d’informar del actes i

propostes duts a terme per part de NNGG a la militància.
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TÍTOL PRIMER. DE L’ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA DE NOVES

GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR D’EIVISSA

CAPÍTOL PRIMER . DISPOSICIONS GENERALS

Article 5. Principis de l'organització territorial.

Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa projecta la seva acció política sobre tot l'àmbit in-

sular mitjançant una organització descentralitzada en els òrgans municipals que la integren.

6. Dels òrgans de Noves Generacions.

1 El govern de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa s'exerceix mitjançant òrgans

col·legiats i òrgans unipersonals. Són òrgans col·legiats els Congressos, la Junta Directiva

i el Comitè Executiu. Són òrgans unipersonals el President i el Secretari general. Serà un

òrgan  consultiu  la  Comissió assessora permanent d’exdirectius de Noves Generacions

d’Eivissa.

2 Dins de les seves facultats, la Junta Directiva Regional podrà acordar la creació temporal

o permanent de les comissions d'estudi o treball que es consideri oportú.

3 Els acords dels òrgans col·legiats s'adoptaran per majoria simple dels assistents, excepte

en els supòsits de la majoria qualificada exigida pels Estatuts o per aquest Reglament.

L'exercici del dret de vot serà indelegable.

Article 7. La infraestructura de Noves Generacions.

Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa tindrà a la seva disposició per al desenvolupa-

ment de les seves activitats i el compliment de llurs finalitats els recursos materials, econòmics,

humans i tècnics que habiliti amb tal propòsit la gerència i els serveis administratius del Partit Po-

pular d’Eivissa.
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CAPÍTOL SEGON. DELS CONGRESSOS

Article 8. Els Congressos.

El Congrés Insular és l'òrgan suprem de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa. Seran de

naturalesa ordinària o extraordinària, segons es celebrin per expiració del mandat temporal o com

a conseqüència de situacions especials no vinculades a aquest fet.

Una vegada s’hagin fixat l’hora, data i lloc dels congressos, la Comissió Organitzadora del Con-

grés elaborarà un document on quedarà reflectida tota la informació del congrés així com també

els drets i deures de l’afiliat, per garantir la seva participació. Aquest document s’enviarà a tots

els afiliats de Noves Generacions d’Eivissa per adreça electrònica, podent ser imprès a les seus

del Partit Popular per la seva distribució en paper.

Article 9. Els Congressos Insulars Ordinaris.

1 Els Congressos Insulars Ordinaris de Noves Generacions es celebraran com a norma ge-

neral cada tres anys, sense perjudici del que disposi a tal efecte la Junta Directiva o el Co-

mitè Executiu Nacional.

2 La convocatòria del Congrés correspondrà a la Junta Directiva. El termini mínim que hau-

rà d'intervenir entre la data de la convocatòria i la de la celebració serà de 45 dies.

3 L'acord de convocatòria haurà de contenir la data i lloc de celebració del Congrés, així

com el títol de les ponències a debatre i la referència a la persona, òrgan de govern o co-

missió de Noves Generacions encarregats de la seva redacció i defensa.

4 La Junta Directiva aprovarà el Reglament i l'horari del Congrés i podrà delegar en una

Comissió creada a l’efecte tots els treballs d'organització necessaris per al desenvolupa-

ment d'aquest. El nombre de membres que formen part de la comissió organitzadora no

podrà excedir dels deu. El Congrés quedarà vàlidament constituït en l'hora, data i lloc de

convocatòria, independentment del nombre d'assistents.
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5 La convocatòria del Congrés no es considerarà ferm fins a la seva ratificació pel Comitè

Executiu Nacional de Noves Generacions.

Article 10. Els Congressos Insulars Extraordinaris.

1 La celebració del Congrés Insular Extraordinari exigeix previ debat i deliberació, fixats en

l'ordre del dia de la Junta Directiva, i resolució final clarament motivada de la necessitat

de convocatòria del Congrés, adoptada per majoria de  dos terços dels components. Als

Congressos Regionals Extraordinaris no serà obligatori el debat de ponències. El termini

mínim que haurà de mediar entre la convocatòria i la celebració serà d'un mes.

2 El Congrés Isular Extraordinari podrà ser convocat, en casos d'extraordinària i urgent ne-

cessitat, amb només quinze dies d'antelació, fent constar en la convocatòria el motiu i les

causes que motiven la urgència.

3 Igualment, el document signat per tres cinquenes parts dels afiliats que sol·licitin la cele-

bració d'un Congrés Extraordinari obligarà a la seva aprovació i convocatòria per la Junta

Directiva Insular.

En aquests supòsits s'adonarà de la convocatòria urgent al Comitè Executiu Nacional per a la seva

ratificació.

4 La vigència dels òrgans i acords emanats dels Congressos Regionals Extraordinaris serà

l'establerta per als Congressos Ordinaris.

Article 11. Dels compromissaris.

1 Tots els afiliats de Noves Generacions en plenitud dels seus drets i al corrent de les seves

quotes tindran la condició de compromissaris per a la participació als Congressos Regio-

nals mitjançant sufragi universal, lliure, igual i secret. No serà precisa prèvia inscripció

per a l'exercici de tals drets.

2 Als mateixos podran ser convidades personalitats espanyoles o estrangeres que pertanyin

a formacions afins al Partit Popular, que podran dirigir-se verbalment al Congrés si així ho

autoritza la Taula, però no podran prendre part en les deliberacions o votacions.
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3 També podran ser convidats representants de l'àmbit de la Comunitat Autònoma, d'asso-

ciacions, col·lectius i organitzacions de caràcter social, polític, cultural, empresarial, sin-

dical o d'una altra naturalesa, en els mateixos termes i condicions que els referenciats a

l'apartat anterior.

Article 12. Competències dels Congressos.

1 Els Congressos Regionals de Noves Generacions ostentaran les facultats assenyalades a

l'article 29.1 dels Estatuts nacionals de Noves Generacions, i que són les següents:

a Aprovar o censurar, si escau, l'actuació desenvolupada des de l'anterior Congrés pel Comi-

tè 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 Po-

pular.

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 comp-

tes.

2 Els Congressos triaran mitjançant el sistema d’un afiliat un vot al President/a i als 21 vo-

cals del Comitè Executiu Regional. Cap afiliat podrà figurar en dues o més candidatures

ni avalar amb la seva signatura més d'una candidatura.

3 En cas que només s’hi presenti una candidatura, aquesta haurà de rebre el suport mínim

del 40% dels sufragis obtinguts a la votació. Si no s’assoleix el 40% s’obrirà un termini

d’una setmana en el què el Comitè Organitzador del Congrés s’encarregarà de fixar el nou

termini de presentació de candidatures i de nova votació.
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4 Una vegada s’hagi fixat la data del Congrés no es permetran afiliacions fins l’endemà de

la celebració del mateix.

5 El Reglament del Congrés a que fa referència l'article 9.4 del present Reglament regularà

la seva constitució, forma de les deliberacions, el règim de treball de les ponències i el 

6 procediment d'adopció d'acords, havent de ser aprovat per la Junta Directiva en el moment

de convocar el Congrés.

7 Els resultats i  acords que emanin del Congrés podran ser impugnats davant el Comitè

Executiu Nacional de Noves Generacions i davant el Comitè Executiu Nacional del Partit

Popular en la forma i manera previstes a l'article 32.2 dels Estatuts nacionals de Noves

Generacions.

CAPÍTOL TERCER.  DELS  ÒRGANS DE  GOVERN DE NOVES GENERACIONS DE LES

ILLES BALEARS ENTRE CONGRESSOS

SECCIÓ PRIMERA. DE LA JUNTA DIRECTIVA REGIO-

NAL

Article 14. Règim de la Junta Directiva.

1 La Junta Directiva és el màxim òrgan de direcció de Noves Generacions entre Congres-

sos.

2 La Junta Directiva es reunirà ordinàriament al manco cada sis mesos. Amb caràcter extra-

ordinari es reunirà quan la convoqui el seu President tant per  pròpia iniciativa com per

acord del Comitè Executiu, o a sol·licitud del 51% dels seus vocals.

3 La convocatòria de la Junta Directiva haurà de realitzar-se per escrit, amb inclusió de l'or-

dre del dia, amb una antelació de cinc dies, excepte en casos d'urgència.

4 En cap cas seran vàlids els acords sobre els temes no inclosos a l'ordre del dia, excepte si

els membres presents acorden per unanimitat la seva inclusió al mateix.

5 El President declararà vàlidament constituïda la Junta Directiva sempre que es trobin pre-

sents un terç dels seus membres en primera convocatòria i mitja hora més tard, en segona

convocatòria, amb els membres presents.

6 A l'efecte de quòrum es permetrà la participació dels membres de les Juntes insulars per

mitjà de videoconferència o qualsevol altre dispositiu de comunicació a distància que per-
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meti la seva efectiva intervenció en les reunions, on es permeti també el dret a vot telemà-

tic.

Article 15. Competències de la Junta Directiva.

1 La Junta Directiva exerceix les següents facultats:

a Impulsar el compliment dels programes, acords i directrius emanades dels Congressos i

controlar la gestió del Comitè Executiu.

b Rebre i debatre informes i projectes sobre l'organització, estratègia i programes de Noves

Generacions i formular als òrgans superiors quantes preguntes estimin convenients.

c Vetllar pel compliment dels Estatuts nacionals, de les disposicions del present Reglament i

la resta dels preceptes o normes que constitueixen l'ordenament intern de Noves Genera-

cions i del Partit, i aprovar la normativa reglamentària pròpia.

d Conèixer les modificacions efectuades pel Comitè Executiu als òrgans de gestió, coordi-

nació i estudi de Noves Generacions, així com els nomenaments que en cada cas hagi

efectuat el President o el Secretari general.

e Convocar els Congressos de Noves Generacions.

f Nomenar tots aquells càrrecs que no hagin de ser triats pel Congrés, excepte els de desig-

nació directa del Comitè Executiu o del President.

g Designar a les persones que hagin d'incorporar-se al Comitè Executiu per dimissió, defun-

ció o per aplicació del que es disposa al 17.6 del present Reglament, sempre que la perso-

na a substituir hagués estat elegida pel Congrés.

h Cessar als membres del Comitè Executiu nomenats segons l'apartat anterior. Per a això es

requerirà el vot favorable de dos terços dels presents en la sessió.

i Conèixer la dimissió del President i proveir la seva substitució, decisió que haurà de ser

referendada pel Comitè Executiu Nacional.

j Interpretar la normativa pròpia de Noves Generacions del Partit Popular de les Illes Ba-

lears.

k Acordar la creació de Juntes comarcals, segons el que s’estableix a l’article.

l Tenir la potestat de constituir i dissoldre el Club Juvenil de Noves Generacions, així com

també nomenar el Coordinador i/o Coordinador Adjunt, en base a l’Article 26.4 d’aquest

reglament.
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2 Les propostes de la Junta Directiva, quan el seu àmbit excedeixi el de Noves Generacions,

hauran de ser traslladades al Comitè Executiu o a la Junta Directiva del Partit Popular.

3 La Junta Directiva podrà delegar en algun òrgan de Noves Generacions del Partit Popular,

per acord de la majoria absoluta dels seus membres, algunes de les seves competències es-

pecificant en l'acord les que resultin afectades i el temps pel qual s'atorga la delegació.

Article 16. Composició de la Junta Directiva.

1 La Junta Directiva estarà integrada per:

a Els membres del Comitè Executiu.

b Els secretaris.

c Els afiliats amb un càrrec públic de les Illes Balears afiliats a Noves Generacions.

d Els membres de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular afiliats a Noves Genera-

cions.

e Els presidents de les Juntes Locals o representats locals reconeguts per la Junta Directiva

Regional, assistiran amb dret de veu i sense vot.

2 El President podrà convidar a qualsevol afiliat per tal que assisteixi a la Junta Directiva o

presenti davant aquesta els informes que se li sol·licitin. Igualment, podrà nomenar a un

secretari d'actes que actuarà en les sessions sense veu ni vot.

SECCIÓ SEGONA. DEL COMITÈ EXECUTIU 

Article 17. Règim i composició del Comitè Executiu.

1 El Comitè Executiu és l'òrgan de govern i administració de Noves Generacions entre Con-

gressos.
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2 El Comitè Executiu estarà integrat per:

a Els membres del Comitè de Direcció

b 21 vocals elegits pel Congrés.

c Els secretaris executius.

d Fins a 5 vocals elegits directament pel President.

e El representant de Noves Generacions al Comitè Electoral.

f El representant de Noves Generacions al Comitè de Drets i Garanties.

g El Coordinador i/o Coordinador Adjunt del Club Juvenil de Noves Generacions, però sen-

se dret a vot.

h Els membres de la Junta Directiva Nacional de Noves Generacions afiliats en les Illes Ba-

lears.

i Els membres del Comitè Executiu Regional del Partit Popular afiliats a Noves Genera-

cions.

j Els Diputats del Parlament dels Illes Balears, Consellers dels Consells Insulars de Mallor-

ca, Menorca, Eivissa i Formentera; Batles dels Ajuntaments de les Illes Balears i Regidors

de l'Ajuntament de Palma de Mallorca afiliats a Noves Generacions.

k Els representants de Noves Generacions en la Comissió Permanent del Consell d’Estu-

diants de la Universitat de les Illes Balears; de la seva Junta de Govern i dels òrgans

d'adreça de qualsevol institució d'àmbit públic autonòmic o nacional la fi del qual sigui

potenciar la participació social dels joves.

l Els representants de Noves Generacions en el Consell de la Joventut de les Illes Balears.

3 El Comitè Executiu Regional es reunirà ordinàriament, al manco, una vegada cada quatre

mesos, i de forma extraordinària, quantes vegades ho convoqui el President regional     o

quan     ho     sol·licitin     els     tres     quints      dels seus membres.

4 Les convocatòries del Comitè Executiu Regional hauran d'efectuar-se per escrit amb ex-

pressió de l'ordre del dia i amb una antelació mínima de cinc dies, excepte en cas d'urgèn-

cia.
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5 En cap cas seran vàlids els acords adoptats sobre temes no inclosos a l'ordre del dia, ex-

cepte si els membres presents, per unanimitat, decideixen la seva inclusió al mateix.

6 L'absència sense excusar a tres sessions degudament convocades suposarà la posta imme-

diata a disposició del President del càrrec que ostentés la persona absent. El President hau-

rà de proveir la substitució en aquest càrrec que quedi vacant en el termini de tres mesos.

7  Si la persona apartada del seu càrrec hagués estat triada pel Congrés, serà la Junta Direc-

tiva l'encarregada de proveir-ho conforme al que es disposa en el 15.1 g) d’aquest Regla-

ment.

8 El President declararà vàlidament constituït el Comitè Executiu sempre que es trobin pre-

sents un terç dels seus membres en primera convocatòria, i mitja hora més tard amb els

membres presents. A l'efecte de quòrum es permetrà la participació dels membres de les

Juntes insulars per mitjà de videoconferència o qualsevol un altre mitjà o dispositiu a dis-

tància que permeti la seva efectiva intervenció en les reunions, on es permeti el dret a vot

telemàtic.

9 Els debats del Comitè Executiu seran dirigits i moderats pel President, que donarà i retira-

rà la paraula i sotmetrà a votació els assumptes quan estimi que s'hagin debatut prou. Les

votacions seran generalment a mà alçada, excepte si a iniciativa del President o a petició

de qualsevol dels vocals, es proposa votació secreta i aprovada per la majoria dels presen-

ts. Les votacions relatives a situacions que afectin a qualsevol dels membres del Comitè

Executiu seran sempre secretes.

10 El Comitè Executiu podrà delegar en un o varis dels seus membres o en el Comitè de di-

recció la realització de treballs o estudis específics.

11 El President podrà convidar a qualsevol afiliat perquè assisteixi al ple del Comitè Execu-

tiu o exposi davant aquest els informes que se li sol·licitin, amb dret a ser sentit però no a

vot. Igualment podrà nomenar un secretari d'actes sense dret a veu ni vot, excepte si fos

membre del Comitè Executiu.
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Article 18. Competències del Comitè Executiu.

El Comitè Executiu exercirà les següents facultats:

a Ordenar, coordinar i controlar totes les activitats de Noves Generacions del Partit Popular

i adoptar les mesures necessàries per a l'efectiu compliment dels seus acords i directrius

emanats dels Congressos i de la Junta Directiva.

b Elaborar i adoptar tots els informes i propostes que hagin de ser sotmeses al Congrés o a

la Junta Directiva Regional.

c Definir l'estratègia general de Noves Generacions i els seus pronunciaments polítics i pro-

gramàtics i establir les línies generals d'actuació.

d Ratificar el nomenament del Secretari general, els vicesecretaris, el coordinador, si escau,

i els secretaris executius.

e Aprovar les modificacions, supressions o refundicions que afectin a l'organització i fun-

cionament intern dels òrgans de coordinació, gestió i estudi.

f Nomenar Comissions Gestores que governin transitòriament alguna de les Juntes Insulars,

sempre que es donin greus circumstàncies que així ho aconsellin. Igualment podrà nome-

nar Comissions que governin alguna o algunes de les Juntes Locals, sempre a proposta

de la corresponent Junta Insular i, excepcionalment, a iniciativa del propi Comitè Execu-

tiu Regional en circumstàncies de manifesta gravetat. En tots dos casos la transitorietat de

la situació no podrà excedir de sis mesos. Per al nomenament de les Comissions Gestores

és necessari el vot favorable de dos terços dels membres presents del Comitè Executiu;

contra el citat acord podrà interposar-se recurs en el termini de 10 dies, davant la Junta Di-

rectiva Regional, que resoldrà de manera ferma en la següent reunió ordinària.

g Conèixer la dimissió de les persones que ostentin funcions en els òrgans de govern i pro-

veir la seva substitució, excepte en els casos en què aquesta competència sigui atribuïda a

la Junta Directiva Regional.

h Resoldre els conflictes entre les diverses entitats insulars i locals de Noves Generacions

del Partit Popular de les Illes Balears.
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i Remetre al Comitè Nacional de Drets i Garanties del Partit Popular els expedients sancio-

nadors de membres de Noves Generacions. La seva tramitació pot ser instada per qualse-

vol afiliat davant el Comitè Executiu Nacional, que és l'únic òrgan competent per conèixer

d'aquests assumptes.

j Aprovar totes les accions conduents a l'obtenció d'ingressos per a Noves Generacions.

k Triar entre els seus membres a qui hagi de dirigir Noves Generacions en cas de dimissió o

defunció del seu President, elevant la proposta a la Junta Directiva Regional.

l Administrar les subvencions, donacions i quotes que li corresponguin i li siguin reconegu-

des.

m Nomenar al representant de Noves Generacions al Comitè Electoral i al Comitè de Drets i

Garanties.

n Nomenar, a proposta del President, als 10 representants corresponents a Noves Genera-

cions a la Junta Directiva del Partit Popular de les Illes Balears, conforme al seu Regla-

ment intern, dins del termini màxim de tres mesos comptadors des de la celebració del

Congrés del Partit Popular.

o Ratificar la creació de Juntes comarcals en aquells municipis en què l'escàs nombre de

membres de Noves Generacions aconselli la seva estructuració conjunta, segons l’acord

de la Junta Directiva Regional.

SECCIÓ TERCERA. DE LA PRESIDÈNCIA

Article 19. El President Insular.

1 El President Insular és el màxim òrgan responsable de Noves Generacions d’Eivissa, co-

rresponent-li el seu govern i representació.

2 Són facultats del President Insular:
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a Ostentar la representació política i legal de Noves Generacions a Eivissa i presidir la Junta

Directiva i el Comitè Executiu, disposant en les seves sessions de vot de qualitat en els su-

pòsits d’empat.

b Adoptar les mesures convenients per al compliment i desenvolupament dels acords ema-

nats del Congrés Regional, dels òrgans de govern regional o d'aquells altres de superior

competència i jerarquia.

c Nomenar i presentar al Comitè Executiu Insular per a la seva ratificació al Secretari gene-

ral, als vicesecretaris, als secretaris executius .

d Anomenar dos vocals de lliure designació del Comitè de Direcció Insular.

e Coordinar l'acció política de Noves Generacions i autoritzar necessàriament tota declara-

ció que es faci en nom de Noves Generacions del Partit Popular o que afecti o comprometi

políticament a l'organització.

f Convocar i presidir totes les reunions de la Junta Directiva, del Comitè Executiu i del Co-

mitè de direcció, i elaborar l'ordre del dia una vegada escoltades les propostes dels mem-

bres.

g Proposar a la Junta Directiva Regional la creació de comissions d'estudi i a les persones

que han de presidir-les.

h Delegar temporalment en el  Secretari  general les seves funcions,  en cas de malaltia o

absència.

i Sotmetre al Comitè Executiu la proposta de distribució de competències entre les àrees

d'activitat, així com la seva modificació, supressió o refosa, i la seva adscripció a les dife-

rents vicesecretàries.

j Ostentar la màxima representació davant els òrgans de govern del Partit Popular.

k Nomenar fins a 10 vocals del Comitè Executiu Regional en el cas d'afiliats que per raons

especials convingui incorporar al citat òrgan, i proveir la seva substitució en cas de defun-

ció o cessament.

l Delegar alguna de les seves competències en el Secretari general o en un altre membre del

Comitè Executiu.

m Rellevar a qualsevol membre del Comitè Executiu Regional dels seus càrrecs i funcions

dins del mateix i proveir la seva substitució entre els membres del citat Comitè.
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n Proposar al Comitè Executiu als representants de Noves Generacions al Comitè Electoral

Regional i al Comitè Regional de Drets i Garanties del Partit Popular.

o Proposar a la Junta Directiva Insular a les persones que hagin d'incorporar- se al Comitè

Executiu per cessament o defunció d'algun dels seus membres triats pel Congrés.

p Proposar al Comitè Executiu el nomenament de 10 representants de Noves Generacions a

la Junta Directiva del Partit Popular.

3 En cas d'urgent necessitat el President regional podrà assumir les competències dels òr-

gans col·legiats que estimi necessàries i proporcionades per a solució de l'emergència que

es tracti (sempre i quan no li afecti en primera persona), amb caràcter temporal fins a la

següent reunió del Comitè Executiu o la Junta Directiva, als quals donarà compte dels

efectes de control i eventual ratificació de les mesures adoptades.

4 El càrrec de President de Noves Generacions de les Illes Balears serà incompatible amb

qualsevol altre càrrec orgànic del Partit Popular nacional, autonòmic i insular de superior

rang a secretari executiu (a excepció que el president o secretari general del Partit a nivell

insular, regional o nacional sol·liciti la seva participació).

5 El president de Noves Generacions podrà assistir a comissions de feina i exercir càrrecs de

rang inferior al que s’ha esmentat. Per altra part, el president no podrà formar part de la

Junta Directiva —o òrgan directiu que la substitueixi— de cap organització de caràcter

sindical, patronal o polític.
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SECCIÓ QUARTA. DEL SECRETARI GENERAL, DEL COORDINADOR GENERAL,

DELS VICESECRETARIS, DELS SECRETARIS EXECUTIUS I DELS VO-

CALS

Article 20. El Secretari general.

1 El Secretari General de Noves Generacions serà nomenat pel Comitè Executiu Regional a

proposta del President, d'entre els membres elegits per a aquest òrgan pel Congrés Regio-

nal.

2 Correspon al Secretari general:

a L'execució, sota la direcció del President, dels acords, directrius i decisions adoptades pel

Comitè Executiu i la Junta Directiva, i aixecarà acta de les seves reunions, que es custo-

diarà en el llibre corresponent, podent auxiliar-se per aquesta tasca d'un secretari d'actes

que assistirà a les reunions sense veu ni vot, excepte si fos membre de l'òrgan en qüestió.

b La coordinació i direcció, a través dels vicesecretaris i els secretaris executius, de les àrees

d'activitat de Noves Generacions.

c L'adopció de les mesures necessàries per garantir la informació adequada als afiliats, la

comunicació entre aquests i la seva participació activa a la vida interna de Noves Genera-

cions.

d Delegar temporal o permanentment alguna de les seves funcions o competències en un o

diversos membres de la Junta Directiva Regional.

e Assumir la suplència ordinària del President regional.

3 El Secretari general podrà ser remogut del seu càrrec per la Junta Directiva Regional de

Noves Generacions a proposta del seu President, que exigirà la majoria qualificada de dos

terços dels membres presents. El cessament com a Secretari general no implica la pèrdua

de la condició de vocal del Comitè Executiu.
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Article 21. El Coordinador General.

Si les necessitats d'organització i activitat política així ho aconsellen, el President podrà nomenar

un coordinador general, que l'assessorarà i l'assistirà en totes les funcions que li encomani el Pre-

sident.

Article 22. Els vicesecretaris.

1 Els vicesecretaris, sota la dependència del Secretari general, assumeixen les funcions que

expressament se'ls atribueixin en relació amb la coordinació, direcció i desenvolupament

de les àrees d’activitat que els siguin conferides pel Comitè Executiu Regional o per dele-

gació dels òrgans jeràrquicament superiors.

2 Seran nomenats i apartats del seu càrrec pel Comitè Executiu Regional, a proposta del

President, segons el que estableixen els articles 18 d) i 19.2 c) d’aquest Reglament.

3 El nombre de vicesecretaris no podrà excedir els 7.

Article 23. Els Secretaris executius.

1 Els Secretaris Executius exerciran les funcions pròpies de l'àrea que es tracti, especifica-

des i detallades per acord del Comitè Executiu, així com qualsevol altra que els encomani

el Secretari general, el Vicesecretari general o els vicesecretaris.

2 Seran nomenats pel Comitè Executiu Regional, a proposta del President.

3 Les actuacions dels secretaris executius estan dirigides i coordinades pel Vicesecretaris

general, davant el qual hauran de donar compte de les activitats i programes que desenvo-

lupin.

4 El nombre de Secretaris Executius no podrà excedir els 15.

Article 24. Els vocals.

Els vocals del Comitè Executiu Regional i del Comitè de Direcció participaran en les sessions

amb veu i vot, i podran incorporar-se a les activitats de les diferents àrees, bé per pròpia iniciativa

o per acord del Comitè Executiu o la Junta Directiva Regional.

23



PONÈNCIA D’ESTATUTS 

Article 25. El Comitè de Direcció.

1 Sota la direcció del President Insular, el Comitè de direcció és l'òrgan de gestió i coordi-

nació de les activitats ordinàries de Noves Generacions en el marc de les directrius del

Comitè Executiu.

2 El Comitè de direcció està integrat per:

- El President 

- El Vicepresident

- El Secretari general

- Coordinador general

- Els vicesecretaris

- 2 vocals de lliure designació

- Els Presidents de les juntes

A les seves reunions podrà ser convocat qualsevol afiliat, en els casos i amb les finalitats que es

considerin adients.

3 El Comitè de direcció exercirà, sota les directrius del Comitè Executiu Regional, les se-

güents funcions:

a Executar els acords del Comitè Executiu Insular.

b Complir les instruccions del President i el Secretari general.

c Impulsar l'activitat política de Noves Generacions i de la seva organització regional i in-

sular.

d Desenvolupar les tasques de gestió i coordinació de les àrees i organitzacions territo-

rials de Noves Generacions.

e Vetllar per l'adequat desenvolupament i compliment de les seves activitats.
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4 El Comitè de direcció estarà presidit pel President regional, o si escau, pel Secretari gene-

ral o qui li substitueixi, reunint-se a requeriment del President i quantes vegades ho consi-

deri oportú.

5 Els acords del Comitè de direcció quedaran reflectits a un acta que expedirà el Secretari

general, i hauran de ser ratificats pel Comitè Executiu Regional en la seva següent sessió

ordinària.

6 A l'efecte de quòrum es permetrà la participació dels membres de les Juntes insulars per

mitjà de videoconferència o qualsevol un altre mitjà o dispositiu a distància que permeti la

seva efectiva intervenció en les reunions, on es permeti el dret a vot telemàtic.

CAPÍTOL QUART. DELS ALTRES ÒRGANS

Article 26. Els Clubs Juvenils.

1 Es podran crear Club Juvenils de Noves Generacions per aquells afiliats que no són ma-

jors d’edat, és a dir dels 16 als 18 anys, com una eina d’integració i d’aprenentatge dins

Noves Generacions.

2 Serà la Junta Directiva Insular la que el crearà, si ho estima oportú.

3 El Club Juvenil estarà baix la supervisió y jerarquia del Comitè Executiu.

4 El President podrà proposar al Comitè Executiu la designació del Coordinador i Coordina-

dor Adjunt per dirigir i organitzar el Club Juvenil.

5 El coordinador/-a del Club Juvenil podrà anomenar un Secretari i fins a cinc

Vicesecretaris per a dirigir l’Organització.

6 El coordinador/-a del Club Juvenil tindrà dret d’assistència i veu en el Comitè de Direcció

de NNGG.

7 Els membres majors de 18 anys només podran pertànyer al Club Juvenil si en  formen

part de l’estructura directiva.

8 La Junta  Directiva,  amb les dues terceres  parts dels vots, podrà  acordar la supressió

d’aquest òrgan, sempre hi quan es presenti un motiu justificat, i abans de la supressió

s’hagi explicat els motius als integrants del Club Juvenil.
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Article 27. La Comissió Permanent de Política Local.

1 Sota la direcció del President regional, la Comissió Permanent de Política Local és l'òrgan

de gestió i coordinació de les tasques que afectin a la política local i de les actuacions de

Noves Generacions tant en les seves diferents juntes locals com als diversos ajuntaments.

Sempre actuarà en el marc de les directrius del Comitè Executiu Regional.

2 La Comissió Permanent de Política Local està integrada per:

- El President.

- El Secretari general.

- El Coordinador General.

- Els responsables de política local del Comitè Executiu.

- Els regidors dels diferents municipis afiliats a Noves Generacions d’Eivissa.

- Els presidents de les Juntes locals.

- Qualsevol afiliat, si és oportú i sense dret a vot.

    3  Per motius justificats, els membres que composen aquesta comissió podran delegar la

seva representació i funcions dins d'aquesta en una altra persona, temporal o indefinida-

ment.

     4  Els seus acords, quan afectin la direcció política o l'estructura organitzativa de No-

ves Generacions, hauran de ser ratificats pel Comitè Executiu Regional en la seva següent

sessió ordinària, i en tot cas, se’n donarà compte.

Article 28. La comissió permanent de política institucional.

1 Aquesta comissió serà un òrgan de debat, gestió i coordinació de les tasques que es desen-

volupen en la política institucional i del paper que hi pot jugar Noves Generacions. Sem-

pre actuarà en el marc de les directrius del Comitè Executiu.

2 La Comissió Permanent de Política Institucional està integrada per:

- El President Regional.

- El Secretai Regioanal.
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- Els presidents insulars.

- Els membres del Comitè de Direcció Nacional de Noves Generacions d’Espanya

afiliats a Noves Generacions de les Illes Balears

- Els càrrecs electes afiliats a Noves Generacions de les Illes Balears.

- Els càrrecs públics anomenats amb caràcter polític afiliats a Noves Generacions de les

Illes Balears.

- Qualsevol afiliat, si és precís i sense dret a vot.

3 Per motius justificats,  els  membres  que composen aquesta comissió podran delegar  la

seva representació i funcions dins d'aquesta en una altra persona, temporal o indefinida-

ment.

4 Els seus acords, quan afectin la direcció política o l'estructura organitzativa de Noves Ge-

neracions, hauran de ser ratificats pel Comitè Executiu Regional en la seva següent sessió

ordinària, i en tot cas, se’n donarà compte.

Article 29. La comissió assessora permanent.

1 La Comissió assessora permanent serà un òrgan amb una funció consultiva.

2 Aquest òrgan estarà format per:

a Les persones que ocupin ò hagin ocupat el càrrec de President o Secretari

General de l’organització.

b Qualsevol membre de la Junta Directiva, amb veu però sense vot.

3 La comissió assessora permanent es convocarà quan la Junta Directiva Regional decideixi

consultar-li.

Article 30. De les comissions de treball.

1 El Comitè de Direcció podrà acordar la creació de grups de treball per facilitar tasques que

afectin a diferents àrees i requereixin la col·laboració entre diferents òrgans.

2 Es crearan per temps definit, i li correspon al Comitè de Direcció acordar la seva creació i

la seva dissolució.
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3 Els integrants de les diferents comissions de treball seran aprovats pel Comitè de Direcció,

i poden ser destituïts en qualsevol moment segons les necessitats específiques de treball.

TÍTOL SEGON. PRINCIPIS DE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE NOVES GE-

NERACIONS DEL PARTIT POPULAR D’EIVISSA

Article 31. L'organització territorial de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa

1 L'estructura i funcionament de Noves Generacions del Partit Popular d’Eivissa s'articularà

des de les Juntes Locals, com a nivells bàsics de la participació dels afiliats.

2 A cada municipi, Noves Generacions adoptarà la denominació toponímica correlativa al

seu respectiu àmbit territorial, podent utilitzar de forma indistinta la llengua catalana o la

llengua castellana.

3 En cada municipi no podrà existir més d'una Junta Local de Noves Generacions. El treball

de les diferents Juntes Locals estarà presidit sempre per l'esperit de coordinació i col·labo-

ració amb la respectiva Junta Insular del Partit Popular.

4 Potestativament podran constituir-se Juntes comarcals ò juntes de barriada:

a Aquesta organització es desenvoluparà quan, a judici de la Junta Directiva Regional, exis-

teixin les condicions que permetin una major eficàcia en les actuacions de Noves Genera-

cions, una millor integració de les organitzacions locals del seu àmbit i una més clara

identificació pública del corresponent nivell territorial.

b L'estructura organitzativa d’aquests tipus de junta serà funcional, i en tot cas, en plena

coordinació amb les Juntes Locals del Partit Popular corresponents, a les quals no supleix.
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c La  composició,  estructura  i  funcions  d’aquests  tipus  de  juntes  vindran  regulades mi-

tjançant un Reglament Marc que, si escau, redactarà i aprovarà la Junta Directiva Regio-

nal.

Article 32. Normes d'organització territorial.

1 El govern de les organitzacions territorials de Noves Generacions es realitzarà mitjançant

òrgans col·legiats i òrgans unipersonals. Són òrgans col·legiats els Congressos, les Juntes

Directives i els Comitès Executius; són òrgans unipersonals el President i el Secretari ge-

neral.

2 Les diverses organitzacions territorials de Noves Generacions del Partit  Popular de les

Illes Balears fixaran en els seus respectius Reglaments de Règim Interior, el règim intern

de cadascuna d'elles, establint alhora mecanismes de coordinació i estudi que estimin con-

venients per a la seva major eficàcia. En tot cas, els citats reglaments no podran modificar

o suprimir les competències que el conjunt de normes de rang superior atribueixen a ca-

dascun dels òrgans de Noves Generacions, i a aquest efecte, seran visats pel Comitè Exe-

cutiu Regional, solucionant els dubtes, si n’és el cas, el Comitè Executiu Nacional.

3 Els citats Reglaments de Règim Interior hauran de ser aprovats per la corresponent Junta

Directiva, a proposta del correlatiu Comitè Executiu, i ratificades pel Comitè Executiu

Regional, dins del termini de dos mesos des de la seva remissió.

Article 33. Els Congressos Insulars i Locals.

1 Els Congressos Insulars i Locals es convocaran dins dels terminis i la forma prevists als

Estatuts nacionals de Noves Generacions, i tindran les competències previstes a l'article

29 dels mateixos. En aquest sentit, la convocatòria del Congrés correspondrà a la Junta

Directiva corresponent i el termini mínim que haurà de mediar entre la data de convocatò-

ria i la de celebració del Congrés serà d'un mes en un i un altre cas. La convocatòria dels

Congressos Insulars no serà ferma fins que es ratifiqui pel Comitè Executiu Regional. La

convocatòria dels Congressos Locals no serà ferma fins que es ratifiqui pel Comitè Exe-

cutiu regional.
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2 Els Congressos Insulars i Locals seran igualment assemblearis. En virtut d'això, la condi-

ció de compromissaris correspondrà a tots els afiliats de l'àmbit respectiu. La seva prèvia

inscripció per a l'exercici del dret a vot als Congressos Insulars o Locals podrà ser acorda-

da pel Comitè Executiu Regional en els mateixos termes prevists per als Congressos Re-

gionals.

3 Atesa la idiosincràsia pròpia de les Illes Balears, es podran crear Juntes Locals Mancomu-

nades entre dos o més municipis limítrofs, que prendran la denominació dels dos o més

municipis. Es crearan per acord de la Junta Directiva Regional quan existeixin les condi-

cions que permetin una major eficàcia en les actuacions de Noves Generacions. La com-

posició, estructura i funcions de les Juntes Locals Mancomunades serà igual a la de les

Juntes Locals.

Article 34. Les Juntes Directives Insulars i Locals.

Les Juntes Directives Insulars i Locals estaran integrades pels membres que determinin els seus

respectius reglaments, conforme als principis que inspiren la composició de la Junta Directiva

Regional i el que es disposa als Estatuts nacionals de Noves Generacions.

Els membres de la Junta Directiva Insular seran membres nats de la seva respectiva Junta Local.
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Article 35. Els Comitès Executius Insulars i Locals.

1 Els Comitès Executius Insulars, sense perjudici del previst en la seva pròpia regla-

mentació, estaran integrats com a mínim per:

- El President insular, triat pel corresponent Congrés Insular.

- El Secretari insular, nomenat entre els 22 vocals triats pel Congrés Insular.

- Els 22 vocals triats pel Congrés Insular.

2 Els Comitès Executius Locals estaran composts per aquells membres que determinin els

seus corresponents reglaments, seguint els principis que inspiren la composició del Comi-

tè Executiu Insular. Els Congressos Locals triaran en llista tancada al seu President i vo-

cals del Comitè Executiu conforme a les normes que es determinin en el seu respectiu re-

glament. En cap cas, el nombre de vocals podrà ser inferior a set.

3 Els Comitès Executius Insulars i Locals nomenaran als corresponents secretaris insulars o

locals d'entre els vocals triats al Congrés, a proposta del seu President. Seran competents

també per al nomenament de vicesecretaris i secretaris executius, si escau.

4 Els Comitès Executius Insulars es reuniran, amb caràcter ordinari, almenys una vegada

cada dos mesos per convocatòria del seu President, i de forma extraordinària, sempre que

el President els convoqui, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de tres quints dels seus compo-

nents. El que es disposa respecte de les convocatòries extraordinàries del Comitè Executiu

Regional serà aplicable també a l'àmbit local, conforme a l'article 36 dels Estatuts nacio-

nals.

Article 36. Competències dels òrgans.

Les competències dels diversos òrgans de l'ordre insular o local vindran determinades pel previst

en els seus corresponents reglaments d'ordre interior, i són les mateixes que les que el present Re-

glament preveu per als òrgans regionals, però adaptades al seu àmbit territorial. En cap cas po-

dran vulnerar el previst en els Estatuts nacionals i en aquest Reglament, així com la normativa del

Partit Popular.
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TÍTOL TERCER  DE LA PARTICIPACIÓ JUVE-

NIL

ACCIÓ, FORMACIÓ I IMPLANTACIÓ DE NOVES GENERACIONS

Article 37. Acció política de Noves Generacions d’Eivissa.

1 Noves Generacions desenvoluparà una política que contribueixi a fomentar i consolidar la

participació activa dels joves en la societat.

2 Dins dels documents d'estratègia política aprovats pel Congrés, la línia d'actuació de No-

ves Generacions de les Illes Balears anirà d'acord amb les línies ideològiques del Partit

Popular,  sense  perjudici  de  la  seva  autonomia  i  assumint en  tot  moment  una  posició

d'avantguarda mitjançant un discurs reivindicatiu i adaptat a la realitat social i política.

3 Noves Generacions vetllarà en tot moment pels interessos col·lectius de la joventut. Per

això basarà la seva actuació principal en la defensa de les demandes, inquietuds i necessi-

tats dels joves de les Illes Balears davant del Partit Popular i les diferents institucions, ac-

tuant com a canal de comunicació dels diferents agents implicats en les polítiques que

afecten a la joventut, en totes les vessants.

Article 38. Implantació social i institucional de l'organització.

1 Noves Generacions fomentarà i recolzarà, mitjançant l'articulació de programes i projectes

específics, el paper de les entitats juvenils de tot caire que beneficiïn objectivament els

vincles del moviment associatiu de les Illes Balears amb la nostra organització.

2 Com a aspecte essencial per al manteniment i desenvolupament de la vida democràtica,

Noves Generacions Eivissa canalitzarà, estructurarà, afavorirà i defensarà la participació i

l'associacionisme juvenil, així com totes les formes de participació legítima de la societat

civil en la vida pública tinguent en compte l’Article 19.4 d’aquest Reglament.
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3 Noves Generacions, com a entitat oberta a tota la societat, complementarà la seva actuació

dins del teixit associatiu amb una presència activa dels seus afiliats en tots els àmbits de la

vida quotidiana, encoratjant als seus afiliats a la defensa i difusió del projecte i les idees

del Partit Popular en els seus respectius entorns d'influència i interrelació social.

4 Noves Generacions, conscient de la importància que les institucions públiques juguen no

només en l'àmbit de la convivència democràtica, sinó també en el desenvolupament i be-

nestar personal de l'individu, impulsarà una presència institucional activa dels joves, ate-

nent a criteris de mèrit, capacitat i vàlua personal i política dels mateixos.

5 Noves Generacions impulsarà així mateix l'ús de les noves tecnologies i de les xarxes so-

cials per a la difusió de les seves idees, i fomentarà la participació dels seus afiliats en els

debats, espais de discussió i fòrums oberts a la intervenció amb la finalitat de donar la ma-

jor exposició al seu projecte.

Article 39. Formació política i debat intern.

1 Noves Generacions Eivissa procurarà els mitjans necessaris per a una formació completa

dels seus afiliats, adequada a les seves necessitats, capacitats i inquietuds, per garantir que es pu-

guin desenvolupar amb eficàcia el paper d'agents transmissors entre l'organització i la societat i

comptar amb un capital humà preparat per assumir responsabilitats tant dins la pròpia organitza-

ció com en altres àmbits.

2. Noves Generacions establirà i fomentarà canals de debat participatiu dins l'organització, amb la

finalitat d'enriquir la seva base ideològica i de mantenir en tot moment viu i actualitzat el seu dis-

curs polític. El mateix farà als òrgans del Partit Popular on tingui representació, i a les diferents

institucions i entitats on tingui presència.
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DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera

El Secretari General serà el responsable de publicar i distribuir aquest Reglament de Règim Inte-

rior, dins del termini màxim de dos mesos des de la ratificació del mateix pel Comitè Executiu

Regional del Partit Popular, amb càrrec a les diverses organitzacions territorials de Noves Gene-

racions del Partit Popular d’Eivissa.

Segona

S'autoritza a la Junta Directiva, a proposta del Comitè Executiu, per aprovar el text refós del Re-

glament en què es recullen totes les modificacions sistemàtiques, terminològiques o d'enumeració

d'articles.

Tercera

El previst en aquest Reglament s'entén sense perjudici del que es disposi en el reglament que la

Junta Directiva Nacional de Noves Generacions aprovi en desenvolupament dels Estatuts nacio-

nals, així com del contemplat en la normativa del Partit Popular.

Quarta

A falta de reglamentació pròpia a nivell insular i local, i en tot el que els seus respectius regla-

ments no disposin, s'aplicarà supletòriament el que estipula aquest Reglament.

Cinquena

Totes les denominacions de persones, càrrecs i funcions d’aquesta ponència que apareguin en gè-

nere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el

sexe del titular de qui es tracti.
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DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple del IV Congrés Insular de

Noves Generacions Eivissa, malgrat que es suspengui la seva plena eficàcia fins a la ratificació

pel Comitè Executiu Nacional de Noves Generacions, i l'aprovació definitiva pel Comitè Execu-

tiu del Partit Popular, segons el que s’estipula en el vigent Reglament d'Organització del Partit

Popular.
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