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Gipuzkoako IX. Kongresua 

 
Deialdia eta garapena 

 
XEDAPEN OROKORRAK  
 
 
Gipuzkoako PSE-EEko (PSOE) Probintzia Batzordea da organo eskuduna 
2021eko azaroaren 28an egingo den Ohiko IX. Kongresurako deialdia egiteko. 
 
Gipuzkoako PSE-EEko (PSOE) Kongresua Euskadiko Estatutuetan (VIII. 
Kongresua), Estatutu Federaletan (39. Kongresua) eta Estatutu Federalak 
Garatzeko Arautegi Federalean (Batzorde Federala, 2018ko otsailaren 17a) 
ezarritakoari jarraikiz garatzen da. 
 
 
Deialdi honek Probintzia Batzorde Betearazleko Idazkaritza Nagusiko titularra 
(zuzenean), Gipuzkoako PSE-EEko (PSOE) IX. Kongresurako ordezkariak, 
Probintzia Batzorde Betearazlea eta Gipuzkoako PSE-EEren (PSOE) 
Kongresuan hautatutako Probintzia Batzordeko kideak botoa emateko 
eskubidea duten zuzeneko afiliatuen eta militanteen boto indibidual, zuzen eta 
sekretuaren bidez hautatzeko oinarriak eta egutegia ezartzen ditu. 
 
Idazkaritza Nagusia hauteskunde primarioen sistemaren bidez hautatuko da, 
botoa emateko eskubidea duten zuzeneko afiliatuen eta militanteen boto 
indibidual, zuzen eta sekretuaren bidez eta itzuli bikoitzeko sistemaren arabera. 
Hautagaitzat hartzeko, beharrezkoa izango da PSE-EEko eta JSE-EGAZeko 
zuzeneko afiliatuen eta militanteen abalen % 3 lortzea.  
 
 
IX. Kongresurako ordezkariak bozketa bidez hautatuko dira. Zerrenda osoak, 
itxiak eta blokeatuak, elkartearen taulan jarriko dira ikusgai, bozketa hasi baino 
72 ordu lehenago gutxienez. Hautaketa hori Idazkaritza Nagusia hautatzen den 
egun berean egingo da (1. itzulia). 
 
Gipuzkoako PSE-EEko (PSOE) Batzorde Betearazlea gehiengoaren botoen 
sistemaren bidez hautatuko da, hautatutako idazkari nagusiak proposatuta, 
Gipuzkoako Kongresuan botoa emateko eskubidea duten ordezkari guztien 
boto indibidual, zuzen eta sekretuaren bidez. 
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Probintzia Batzordeko kideak honela hautatuko dira: 
 

• Kideen 2/3 Gipuzkoako PSE-EEren (PSOE) Kongresuan hautatuko dira 
botoa emateko eskubidea duten ordezkarien bozketa indibidual eta 
sekretu bidez, Hauteskunde Batzordeari hautagaitzak zerrenda oso, itxi 
eta blokeatuetan aurkeztu ondoren.  
 

• Probintzia Batzordeko kideen 1/3 dagokion eremuko PSE-EEko (PSOE) 
militanteen boto indibidual eta sekretu bidez hautatuko dira, eta eremu 
horretan eratutako elkarte bakoitzak ordezkari bat izango du gutxienez, 
militanteen kopuruaren arabera. Kide bat gehiago 50 afiliatuko edo 
25etik gorako frakzioko. 
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EGUTEGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PSE-EEren 9. KONGRESUA EPEAK DATAK 
   
PROBINTZIA BATZORDEA 
GIPUZKOAKO KONGRESURAKO DEIALDIA 
/ ERROLDA-ITXIERA 

60 egun IRAILAREN 28RA 
ARTE 

BEHIN-BEHINEKO ERROLDAREN 
IGORPENA 

5 egun URRIAREN 3RA 
ARTE 

AURRE-HAUTAGAITZEN AURKEZPENA 
 (PRIMARIOAK) 

Abalen 
aurretik 

URRIAREN 3RA 
ARTE 

ERROLDA ZUZENTZEKO EPEA 3 egun 
 

URRIAREN 5ETIK 
7RA 

ABALEN BILKETA ETA AURKEZPENA 
(PROBINTZIAKO PRIMARIOAK) 

10 egun 
baliodun 

URRIAREN 4TIK 
18RA 

ARGITALPENA HAUTESKUNDE-
GUNEETAN 

 URRIAREN 15EAN 
 

IZENDAPENA ETA ERREKURTSOAK 
HAUTAGAIEN IZENDAPENA 
(PRIMARIOAK) 

48 ordu URRIAREN 18TIK 
22RA 

INFORMAZIO-KANPAINA (PROBINTZIAKO 
PRIMARIOAK) 

10 egun 
baliodun 

URRIAREN 22TIK 
AZAROAREN 5ERA 

BOZKETA-EGUNA (1. ITZULIA + 
ORDEZKARITZAK  

 AZAROAREN 6AN 
 

ZUZENKETAK PROPOSATZEKO 
BATZARRAK  

 AZAROAREN 5ERA 
ARTE 

2. ITZULIAREN BOZKETA EGUNA 
(PRIMARIOAK) 

 AZAROAREN 
13AN 
 

ZUZENKETEN IGORPENA  AZAROAREN 6AN 
 

OHIKO KONGRESUA 
 

 AZAROAREN 
28AN 
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ERROLDA OFIZIALA 
 
Kongresu-prozesu honetarako baliozko errolda ofiziala PSE-EEren (PSOE) 9. 
Kongresurako deialdia egiten duen Probintzia Batzordea bildu den egunean 
itxitakoa da. 
 
Errolda ofiziala PSE-EEko zuzeneko afiliatu eta militanteek eta JSE-EGAZeko 
militanteek osatzen dute, betiere errolda ixten den egunean kotizatu gabeko 
seihileko oso bat baino gehiago zor ez badute. 
 
Militanteen errolda Afiliazio eta Errolda Departamentu Federalak zaintzen eta 
kudeatzen du, eta arduraz erabiltzen dela eta datuak babesteari buruzko 
legeria zorrotz betetzen dela zainduko du. 
 
Aurre-hautagaitzek edo hautagaitzek ezin izango dute, ezein kasutan, 
militanteen datu pertsonalik eskuratu, datu pertsonalak babesteko legerian 
ezarritakoari jarraikiz. 
 
 
PROBINTZIA BATZORDE BETEARAZLEKO IDAZKARI NAGUSIAREN 
ZUZENEKO HAUTAKETA 
 
 
Kongresu-prozesurako baliozko errolda ofizialean inskribatuta egoteaz gain 
hautaezintasun-kausarik ez duten eta gutxienez PSE-EE eta JSE-EGAZeko 
militante guztien % 3ren abala eta gehienez eskatutako abal kopuruaren 
bikoitza biltzen duten pertsonak izan daitezke hautagaiak. 
 
Prozesuaren gardentasuna eta funtzionamendu zuzena zaintzeaz arduratutako 
organoa Hauteskunde Bermeen Batzordea da, eta Batzorde Antolatzailearen 
lana gainbegiratuko du. 
 
Abalak bildu eta aurkezteko aldia 10 egunekoa izango da; urriaren 4an hasi eta 
urriaren 18an amaituko da, eguerdiko 12:00etan. 
 
Ez da baliozkotzat hartuko Batzorde Antolatzaileak une horretatik aurrera 
jasotako edo une horretatik aurrera aurkeztutako ezein abal. 
 
Aurkeztutako abalak egiaztatu eta baliozkotu ondoren, Hauteskunde Bermeen 
Batzordeak eskatutako abalen gutxieneko kopurura (% 3ra) iritsi diren eta 
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gainerako arauzko betekizunak betetzen dituzten hautagaitza guztien behin-
behineko izendapena egingo du. 
 
Hautagaitzen behin betiko izendapena egin ondoren hautagaitzat hartutako 
pertsona bakarra badago, Gipuzkoako Batzorde Betearazleko idazkari nagusi 
hautatutzat joko da, militanteek botoa ematera bideratutako izapideak egin 
gabe. 
 
Bi hautagaitza edo gehiago izendatzen badira, urriaren 22tik azaroaren 5erako 
epea irekiko da izendatutako hautagaitzek beren aldeko kanpaina-ekintzak egin 
ahal izan ditzaten eta, era horretan, militanteen botoa lortu ahal izan dezaten. 
 
Bozketa bi itzuliko sistemaren bidez egingo da azaroaren 6an, Probintzia 
Kongresurako ordezkariak hautatzen direnean. Lehen itzulian botoen % 50 
baino gehiago lortzen dituen hautagaia idazkari nagusi hautatuko da. Bigarren 
itzulia egingo da boto gehien lortu dituzten bi hautagaien artean, haietako 
ezeinek botoen % 50 baino gehiago lortzen ez baditu. Beharrezkoa izanez 
gero, bozketa hori azaroaren 13an egingo da. 
 
Militanteek inskribatuta dauden bozkatzeko gunean baliatuko dute botoa 
emateko eskubidea. Oro har, beren militantzia-elkartean. 
 
Botoak zenbatu eta errekurtsoak aurkezteko epeak igaro ondoren, 
Hauteskunde Bermeen Batzordeak bozketaren emaitza aldarrikatuko du. 
 
Boto gehien lortzen dituen hautagaia Gipuzkoako PSE-EEko (PSOE) idazkari 
nagusi hautatuko da. 
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GIPUZKOAKO IX. KONGRESUAREN GARAPENA 
 
 
BEHIN-BEHINEKO GAI-ZERRENDA 
 
 
o Kredentzialen Batzordearen irizpena eta IX. Kongresuaren eraketa. 
o Mahaiaren aukeraketa. 
o Probintzia-organoen Kudeaketa Txostena. Eztabaida eta bozketa. 
o Hautagaitzen aurkezpena eta izendapena. 
o Probintzia-organoei hautagaitzak izendatzea. 
o Ebazpen politiko eta organikoen inguruko eztabaida eta bozketa 
o Probintzia-organoen hautaketa 
o IX. Kongresuaren amaiera. 
 
 
GIPUZKOAKO IX. KONGRESUAREN OSAERA 
 
 
Hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea duten kideak: 
 
Udal-batzarretan horretarako hautatutako ordezkariak. Aplikatuko den baremoa 
elkarteko BI ordezkarikoa izango da, eta bat gehiago 25 afiliatuko edo/eta 12tik 
gorako frakzioko. 
 
  
JSE-EGAZeko ordezkariek erroldaren araberako ordezkaritza izango dute, eta 
alderdiaren gainerakoari aplikatutako baremo bera erabiliko da haiekin. 
Nolanahi ere, ordezkaritza ordezkari guztien % 2koa izango da gutxienez, eta 
% 5ekoa gehienez, Estatutu Federalen 81.3 artikuluari jarraikiz. 
 
 
Honako kide hauek hitza dute, baina botorik ez: 
 
o Gipuzkoako Batzorde Betearazleko kideek. 
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IX. KONGRESURAKO ORDEZKARIEN HAUTAKETA 
 
 
IX. Kongresurako ordezkariak hautatzeko, bozketa bat egingo da Idazkaritza 
Nagusia hautatzen den egun berean. Horretarako, zerrenda osoak, itxiak eta 
blokeatuak aurkeztuko dira, eta gizonek eta emakumeek ordezkaritza berdina 
izango dute (kremailera-zerrendak). Zerrendak bozketa hasi baino gutxienez 72 
ordu lehenago jarri beharko dira ikusgai elkartearen taulan. 

 
 Zerrenda bat baino gehiago aurkeztuz gero, gutxienez botoen % 20 lortzen 
dutenek boto horien araberako ordezkaritza izango dute, Alderdiaren araudian 
ezarritakoari jarraikiz. 
 
Banaketa-irizpideak esleitu beharreko ordezkari kopurua 3 edo gehiago denean 
baino ez dira aplikatuko. 
 
 
ESPARRU-TXOSTENA. EZTABAIDA ETA ZUZENKETEN AURKEZPENA 
 
 
Gipuzkoako Batzorde Betearazleak militanteen esku jarriko ditu Kongresuko 
ebazpen politikoak eta organikoak, eztabaidatu eta zuzenketak aurkez ditzaten.  
 
Zuzenketak aurkezteko prozesua udal-elkarteetan egingo da, horretarako 
deitutako ezohiko batzarrean. Batzar hori azaroaren 5ean egin beharko da 
beranduenez. Onartzen diren zuzenketak, azaroaren 6an beranduenez, 
Gipuzkoako Batzorde Betearazleari igorriko zaizkio, Kongresuan aurkez 
daitezen. 
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