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PROPOSTA DE  REGLAMENT DEL CONGRÉS EXTRAORDINARI 
 
 
I. CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ 
 
a) De la convocatòria i constitució. 

 
 Art.1. El Congrés extraordinari serà convocat d’acord amb allò que estableix l’article 
sis dels Estatuts. 
 
 Art.2. El Congrés estarà constituït per:  
a) Els/les  delegats/delegades  elegits/elegides  per  les  Agrupacions en funció del nombre 

de militants.  
b) Els delegats/delegades  elegits/elegides per  les  Organitzacions Sectorials  d’acord   

amb  l’article  sis dels  Estatuts.   
c) 10 representants de la Joventut Socialista de Catalunya.  
d) Els/les representats de les Comissions Adherides d’acord amb allò que estableixin els 

Convenis de Cooperació. 
e) Els/les membres  de  la  Comissió  Gestora, Consell  Nacional, Comissió de Garanties, 

Comissió de Control Financer i Comissió de Registre d’Interessos, els/les quals en cas de 
no ser delegats/delegades, podran participar en el Congrés en els casos que  en el 
mateix s’estableixi, amb veu però sense vot. 
El conjunt de delegats/delegades d’una Agrupació, Comissió Sectorial o Organització 

Adherida constitueix una delegació. 
  

Art.3. El  Congrés  quedarà  vàlidament  constituït  en primera convocatòria quan el 
nombre de delegacions acreditades representin la meitat més un/una dels/de les militants 
del Partit.  
 Si no es reunís el quòrum indicat, el Congrés quedarà vàlidament constituït en 
segona convocatòria dues hores més tard, sigui quin sigui el nombre de delegacions  i de 
militants representats/representades, si així ho decideix la majoria simple dels/de les 
delegats/delegades presents. 
  
b) De la Comissió de Credencials 
 
 Art.4. Per acreditar les delegacions i aprovar el nombre de delegats/delegades i de 
mandats corresponents a cada delegació, es constituirà una Comissió de Credencials. La 
Comissió de Credencials estarà integrada per: dos/dues responsables  de  la Secretaria 
d’Organització i Finances i un/una delegat/delegada per cada una de les quatre primeres 
delegacions que arribin al Congrés. 
 
 Art.5. La Comissió de Credencials comprovarà que el nombre de 
delegats/delegades i de mandats assignats a cada delegació correspongui al cens de 
militants que figuri en el  dictamen  elaborat per la Comissió Executiva del Partit  i ratificat 
pel Consell Nacional en la sessió de convocatòria. Efectuada la comprovació, la Comissió  
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de Credencials acreditarà a les delegacions i lliurarà al/a la  cap de delegació la seva 
identificació en què es consignarà  el  nombre de  mandats, així com la targeta de votació 
dels/de les delegats/delegades. 
 
 Art.6. Les  discrepàncies  entre  una  delegació  i  la Comissió  de  Credencials  
seran  traslladades a la Mesa del Congrés,  que  les  resoldrà. Hi  haurà  la  possibilitat de 
recórrer al Ple. 
 
II. MESA DEL CONGRÉS 
 
 Art.7. L’obertura del Congrés correspondrà a la Comissió Gestora que actuarà de 
Mesa provisional i fixarà, d’acord amb la Mesa del Consell Nacional, l’Ordre del Dia de la 
sessió, en el qual figurarà com a mínim el dictamen de la Comissió de Credencials i 
l’elecció de  la Mesa. Al tractar-se d’un Congrés Extraordinari i d’acord amb l’article 6 dels 
Estatuts, només es podrà discutir sobre els assumptes que es proposin a l’Ordre del Dia de 
la convocatòria. 
 
 Art.8. Per presidir el Congrés s’elegirà una Mesa d’entre els/les delegats/des,  
integrada  per  un/una  president/presidenta, dos/dues vicepresidents/vicepresidentes, 
dos/dues secretaris/secretàries d’Actes i dos/dues secretaris/secretàries de Notes. 
L’elecció dels/de les membres de la Mesa es realitzarà per votació ordinària dels/de les 
delegats/delegades, votant independentment cada un dels càrrecs i resultaran 
elegits/elegides els/les candidats/candidates que hagin obtingut major nombre de vots. 
Qualsevol membre de la Mesa podrà ser substituït/substituïda quan així ho decideixi la 
majoria absoluta del Congrés. 
 
 Art.9. La  Mesa  tindrà  per missió dirigir els debats, fixar  l’ordre  de  les  
deliberacions  i  fer  complir  les disposicions   del   present   Reglament,  interpretant-lo  o 
suplint-lo en casos de dubte o omissió. 
 
 Art.10. La Mesa del Congrés podrà autoritzar la intervenció  en  Ple  de  persones 
convidades al Congrés, d'acord amb allò que s’estableix en el títol corresponent d’aquest 
Reglament. 
 
 Art.11. La Mesa fixarà l’Ordre del  Dia  de cada sessió d’acord amb l’Ordre del Dia 
del Congrés, i fixarà la durada de cada sessió i debat. A la finalització  de cada sessió es  
reunirà  la  Mesa per  elaborar  l’Ordre  del  Dia de la sessió següent que no podrà ésser 
modificat si no  és per decisió majoritària del Congrés.  
 
 Art.12. Dels  acords  i resolucions del Congrés s’aixecarà  l’Acta  corresponent 
consignant-hi el resultat de les votacions sobre els mateixos. Per ésser vàlida l’Acta haurà 
d’ésser signada pel/per la president/presidenta i els/les dos/dues secretaris/secretàries 
d’Actes. 
 
 Art.13. Els/les membres de la Mesa, quan desitgin intervenir  en  els  debats, 
abandonaran el seu lloc i se situaran entre els/les delegats/delegades, incorporant-se a la 
seva  funció  només quan hagi acabat el  debat  sobre  el  punt  en  què  varen intervenir. 
 
 Art.14. Els/les membres de la Mesa del Consell Nacional assistiran a la Mesa del  
Congrés quan siguin requerits per aquesta, tant en el curs  de  les sessions, com en 
aquelles qüestions que interessin per a la bona marxa del Congrés. 
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III. VOTACIONS 
 
 Art.15. Els acords,  resolucions  i eleccions  del  Ple del Congrés es poden decidir:  
a) Per  aclamació   quan  la totalitat dels/de les delegats/delegades  o delegacions es 

manifesti favorable a la mateixa.  
b) Per  votació  ordinària dels/de les delegats/delegades, aixecant les targetes  de  votació 

primer els/les que  aproven,  després  els/les que desaproven i, finalment, els/les que 
s’abstenen.  

Si existís  algun  dubte  pel  que  fa al resultat, el/la president/presidenta sol·licitarà  al  
Servei  de  Recompte de Vots que comptabilitzi  els/les  delegats/delegades que 
aproven, després els/les que desaproven i, per últim, els/les que s’abstenen.  

c) Per votació secreta dels/de les delegats/delegades  en  els  casos en què així es 
contempla en aquest Reglament.  

d) Per votació nominal de delegacions en els  casos en què sigui sol·licitada per un nombre 
de delegacions no  inferior a  trenta sempre  que  representin  més  del  cinquanta per 
cent  dels mandats acreditats  al  Congrés, o  bé per un cinquanta per cent dels/de les  
delegats/delegades mitjançant un escrit  dirigit a la Mesa del Congrés. Aquesta cridarà 
per ordre alfabètic a les delegacions, les quals indicaran llur vot a favor, en contra o 
abstenció, computant-se a efectes d’escrutini el nombre de mandats de cada delegació. 
Iniciada una votació no podrà interrompre’s per cap causa ni es concedirà la paraula a  
cap  delegat/delegada.  Aquesta  votació  podrà ser secreta en els casos en què així es 
contempla en aquest Reglament. 

 
 Art.16. Les delegacions, en  funció  de  les seves dimensions, es dotaran de 
mecanismes de coordinació  i informació que permetin conèixer, en tot moment, l'opinió 
dels/de les  seus/seves delegats/delegades i informar-los/les adequadament.  
 El/la portaveu i/o cap de delegació serà elegit/elegida  pel  Plenari dels/de les 
delegats/delegades, podent ser revocat/revocada en qualsevol moment per la majoria 
dels/de les delegats/delegades. 
 
 Art.17. Per a un millor funcionament i  rapidesa en  el còmput de les votacions 
existirà un Servei  de  Recompte  de Vots sota l’autoritat directa del/de la 
president/presidenta del Congrés. 
 
 
 
IV. PLE DEL CONGRÉS 
 
a) Constitució 
 
 Art.18. El  Ple  del  Congrés  estarà  constituït pels/per les delegats/delegades  de  
les  Agrupacions, Comissions Sectorials, JSC  i de  les Organitzacions Adherides,  que  
ocuparan  un  seient fix durant totes les  sessions,  agrupats  per  delegacions. Les 
delegacions s’asseuran  agrupades  per  Federacions   i   dins  d’elles  per   ordre alfabètic. 
 
El Congrés extraordinari funcionarà permanentment en plenari. 
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V. ELECCIONS I VOTACIONS 
  
 Art.19. L’elecció del Primer/a Secretari/a del Partit es farà mitjançant el procediment 
de consulta a la militància tal com es desenvolupa en l’annex adjunt a aquest reglament. 
L’Autoritat Electoral elaborarà un dictamen sobre el procés i resultat de la consulta a la 
militància que serà presentat per la seva ratificació. 
 

Art.20. L’elecció de la Comissió  Executiva del Partit s’efectuarà  per  votació  
dels/de les  delegats/delegades. Els/les delegats/delegades votaran les candidatures 
senceres, sent  possible  el  vot  en blanc.  
 
 Art.21. El  Congrés  designarà una Comissió d’Escrutini formada per cinc 
delegats/delegades de  diferents delegacions que serà presidida  pel/per la  
president/presidenta  del  Congrés,  i  actuarà  com  a secretari/secretària de la mateixa 
un/una secretari/secretària d’Actes de la Mesa. Les  paperetes  de  vot  seran  destruïdes  
per  la Comissió d’Escrutini un cop proclamats els resultats públicament i si no s’ha 
formulat cap reclamació. 
 
 Art.22. Quan ho sol·licitin al menys vint delegacions que representin un trenta per 
cent  dels mandats al Congrés  o  quan ho sol·liciti el  trenta per cent   dels/de les 
delegats/delegades,  qualsevol  de  les  votacions de Ple  establertes en aquest Reglament  
haurà  de tenir el caràcter de secreta. 
 
VI. CONVIDATS/DES AL CONGRÉS 
  
 Art. 23. La Mesa del Congrés podrà autoritzar la intervenció de persones convidades 
al Congrés amb caràcter individual o en representació d’altres organitzacions.  
 
VII. SERVEIS DEL CONGRÉS 
 
 Art.24. El  Congrés  disposarà  del  seu  propi  Servei d’Ordre  al  front  del  qual  hi  
haurà un/una responsable sota l’autoritat  directa  del/de la president/presidenta  del  
Congrés. Tots/es els/les delegats/des i convidats/convidades  al Congrés estaran 
obligats/obligades a complir i respectar les normes que en cada moment siguin donades 
pel Servei d’Ordre. 
 
 Art.25. El  Congrés  disposarà  d’un Servei de Redacció sota   l’autoritat  de  la  
Mesa.  
 
  

         Juny 2014. 
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PROCEDIMENT DE CONSULTA A LA MILITÀNCIA EN RELACIÓ 
A L'ELECCIÓ DE  CANDIDATURES A LA PRIMERA 
SECRETARIA DEL PSC. – 
 

Presentació de candidatures: 

 

Poden participar en el procés de consulta a la militància com a candidats/es en el procés 

de consulta per a la Primera Secretaria del PSC, els i les militants socialistes que reuneixin, 

com a mínim, l’aval del 10% del total del cens. 

 

El període de recollida d'avals tindrà lloc entre els dies 18 de juny  i 1 de juliol. 

 

La Comissió Gestora actuarà com a Comissió Organitzadora del procés mentre que la 

Mesa del Consell Nacional serà l’Autoritat Electoral. 

 

Aquells/es militants que vulguin realitzar la recollida d'avals per presentar la seva 

candidatura a la Primera Secretaria del PSC, hauran de comunicar-ho per escrit a la 

Comissió Organitzadora i a l’Autoritat Electoral a partir del 17 de juny de 2014, les quals 

posaran a disposició de cadascun/a dels/de les aspirants els models de recollida d'avals 

oficials per a cada candidat. Els avals es recolliran en els impresos facilitats per la 

Comissió Organitzadora, només sent vàlids aquells que es presenten en aquest format. 

 

Els impresos estipulats que es distribueixin seran nominatius per a cada persona que 

pretengui recollir avals a favor seu. 

 

Ningú podrà avalar més d'una persona. Es consideren avals nuls tots els emesos per una 

persona a favor de més d'una candidatura. 

 

Es considerarà un únic aval emès per qui hagi signat més d'una vegada a favor de la 

mateixa candidatura. 
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El cens de militants serà custodiat i gestionat per la Comissió Organitzadora, que vetllarà 

pel seu ús responsable, així com pel ple respecte a la legislació sobre protecció de dades. 

 

Les persones que vulguin procedir a la recollida d'avals a favor d'alguns dels aspirants 

podran consultar la inscripció en el cens de militants, sense que aquesta consulta pugui 

suposar l'accés o l'obtenció a dades de caràcter personal, de conformitat amb el 

desenvolupament legislatiu sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 

Des de la Comissió Organitzadora se'ls facilitarà el resum numèric del cens de militants per  

àmbit territorial, així com el certificat provisional i definitiu del nombre d'avals necessari per 

ser proclamat candidat/a. 

 

Els qui hagin presentat la seva candidatura a la Primera Secretaria podran acreditar davant 

la Comissió Organitzadora un representant que estigui present en la verificació dels avals i 

el recompte dels mateixos. 

 

Verificació d'avals i proclamació de candidatures: 
 

L’Autoritat Electoral serà l'encarregada de vetllar per la validació dels avals i, en 

conseqüència, de la proclamació com a tals dels/de les candidats/tes  que reuneixin els 

requisits. 

 

Verificats i validats els avals presentats,  l’Autoritat Electoral realitzarà la proclamació de 

les candidatures. Contra aquesta proclamació provisional es pot interposar recurs de 

reposició davant l’Autoritat Electoral que s'ha de presentar en un termini de 24 hores des 

de la proclamació provisional i s'ha de resoldre en un termini de 48 hores des de la 

proclamació provisional. 

 

En cap cas es poden recórrer fets, acords o decisions que no siguin determinants en la 

proclamació o no com a candidatura de qualsevol precandidatura. 

 

Els recursos poden ser  interposats per  qualsevol dels aspirants personats en el procés de 

verificació i recompte d'avals. Aquells aspirants que no hagin comparegut en aquest acte 

s'entendrà que renuncien a la seva condició de part del procés de consulta. 
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Transcorregut el termini d'interposició de recursos contra la proclamació provisional de 

candidatures sense que se n'hagi presentat cap, o resolts els interposats, l’Autoritat 

Electoral procedirà a la proclamació definitiva de candidatures. 

 

Realitzada la proclamació definitiva de candidatures, si es donés la circumstància que 

només fos proclamada una única candidatura, el procés de consulta entre els/les militants 

socialistes es realitzarà igualment. 

 

Mitjans a disposició de les candidatures proclamades: 
 
A les candidatures, un cop proclamades, se'ls facilitarà en igualtat de condicions els 

recursos següents: 

 

- Un enviament per correu electrònic a tota la militància. 

- Un apartat a la home de www.socialistes.cat. 

 

En cap cas les candidatures podran accedir a dades personals de la militància, d’acord 

amb allò estipulat en desenvolupament de la legislació de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

Queden prohibits els actes de promoció o sol·licitud de vot per a qualsevol de les 

candidatures el dia de la jornada de votació. 

 

Cens electoral: 
 

El cens electoral està composat per: 

 

- La militància del PSC 

- Els i les militants de JSC que no reuneixin les condicions anteriors, sigui quina sigui la 

seva edat. 

 

Jornada de votació 
 
La jornada de votació se celebrarà el dia 13 de juliol. 
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La jornada es desenvoluparà, ininterrompudament, entre les 10 i les 20 hores. 

 

 

Llocs de votació: 
 

Els llocs de votació seran les seus de les agrupacions del Partit. En els casos de les 

agrupacions que no tenen seu, es podrà votar en un espai públic del municipi habilitat a tal 

efecte o en la seu de l’agrupació més propera. 

El Partit proporcionarà als i les militants la informació precisa del lloc on li correspondrà 

votar. 

 

 

Votació: 
 

L'acte de votació serà personal, secret i presencial. Els militants exerciran el seu dret a vot 

a la seva agrupació o al centre de votació que s’hagi establert a aquest efecte. 

 

Els/les electors/es acreditaran la seva identitat davant la Mesa, exclusivament, mitjançant 

la presentació del DNI, passaport o carnet de conduir. 

 

Interventors i apoderats 
 

Cada candidatura podrà acreditar, fins al dimarts 8 de juliol de 2014, davant la Comissió 

Organitzadora, a través de les Comissions Executives de Federació, un màxim de dos 

militants amb dret de sufragi actiu com a interventors d'una mesa electoral. 

 

Els interventors exerceixen les seves funcions, participant amb veu, però sense vot, a la 

Mesa Electoral per a la qual hagin estat designats, i signant les actes de la mateixa. Els 

interventors designats podran suplir-se  lliurement entre ells mateixos sense que puguin 

actuar els dos al mateix temps en la mesa. 

 

Els interventors exerceixen el seu dret al vot a la mesa davant la qual estan acreditats. Els 

apoderats han d'exercir les seves funcions participant amb veu, però sense vot, en 

qualsevol 
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Mesa electoral, no podent exercir les seves funcions de manera simultània més d'un 

apoderat/da de cada candidatura en el mateix centre electoral. 

 

Els apoderats votaran a la mesa en la qual estiguin censats. 

 

 

Escrutini 
 
Conclosos els tràmits anteriors i sense més dilació, es procedirà a l'escrutini dels vots. La 

validesa dels vots i la seva consideració com a vot en blanc s'atindrà a allò que disposa la 

LOREG. 

 

Un cop efectuat l'escrutini, la Mesa redactarà i signarà l'acta amb els resultats en el model 

aprovat per la comissió organitzadora, que també signaran els/les interventors/es de les 

candidatures. 

 

En l'acta es reflectiran les incidències de la sessió, així com les protestes de les 

candidatures. 

 

L'acta es remetrà, al més aviat possible, a la Comissió Organitzadora del procés pels 

mitjans telemàtics oportuns habilitats a l'efecte. 

 

 
Proclamació de resultats provisionals 
 

Rebudes les dades de l'escrutini de les meses electorals, la comissió organitzadora del 

procés proclamarà el resultat provisional de l'elecció. 

 

Contra el resultat provisional les candidatures podran interposar recursos de reposició 

davant la comissió organitzadora del en el termini de 24 hores des del final de l'acte de 

votació. 

  

Aquesta comissió disposarà d'un termini de24 hores per resoldre aquest recurs. 
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Contra la resolució de la comissió organitzadora del procés es pot interposar recurs davant 

l’Autoritat Electoral, que serà l’encarregada de resoldre els recursos presentats i 

proclamarà el resultat definitiu. 

 

Del resultat del procés l’Autoritat Electoral emetrà un dictamen que serà elevat al Congrés 

Extraordinari per a la seva ratificació. 

 

Sobre la normativa complementària per al bon desenvolupament del 
Procés de Consulta: 
 

Sobre tots aquells aspectes no recollits en la present normativa, la Comissió Organitzadora 

podrà adoptar acords i desenvolupar normes complementàries que garanteixin el bon 

desenvolupament de la consulta. 

 

 

 

Juny de 2014. 

 

 


