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 7/ EL PSC: TRANSFORMANT EL PRESENT, 
EIXAMPLANT ELS HORITZONS DEL 
FUTUR 

 

 Podem afirmar que vivim un moment històric. Per primera vegada des de la seva fundació, el 
nostre partit és la força política majoritària en els diversos nivells de govern a Catalunya i ha fet 
una aportació important per aconseguir la victòria socialista en el conjunt d’Espanya.  

 
 
 Avui més del 71 per cent de la població de Catalunya té alcalde o alcaldessa socialista. Les 

opcions socialistes van revalidar les responsabilitats de govern en les passades eleccions 
municipals, amb un cert retrocés a les zones més poblades per desgast natural després d’anys de 
govern, amb un increment de la presència a poblacions de la Catalunya rural. Es fa 
necessari en aquest sentit que el Partit obri un debat intern que permeti 
estudiar i avaluar les causes d’aquest fenomen. Ens hem de felicitar pels 
resultats obtinguts però alhora hem de realitzar una valoració crítica respecte 
a la nostre connexió amb la societat. 

 
 
 Des del PSC hem fet de l’acció municipal un dels nostres eixos d’actuació més importants. 

Enguany que commemorem el 25è aniversari de les primeres eleccions municipals, volem 
reivindicar un cop més els valors del municipalisme a la nostra societat: la proximitat, la innovació 
i l’eficiència en la resolució dels problemes dels nostres veïns i veïnes. Aquests actius adquireixen 
més força en la nova etapa política que s’obre tant a Catalunya com a Espanya.  

 
 Tot i així, cal abordar decididament noves polítiques per als nous problemes que afecten els 

nostres pobles i ciutats. Després de 25 anys de feina des dels ajuntaments catalans, s’han resolt 
en bona part els problemes estructurals herència de la dictadura franquista, hem avançat en 
la dotació dels serveis bàsics, en la gestió d’un urbanisme al servei de les persones, en la 
promoció de la cultura i l’esport per a tothom, en la dotació de serveis de benestar social. 

 
 
 Però necessitem instruments adients per fer front a situacions noves, com la integració dels 

immigrants, el reequilibri social, el desenvolupament de polítiques actives de 
desenvolupament econòmic local o la formulació de noves propostes per a la participació 
ciutadana, entre d’altres i també a situacions que tot i no ser noves ens afecten 
ara amb major gravetat com la violència de gènere. 

 
 
 Cal que des del Govern central i l’autonòmic s’aportin noves fórmules de diàleg i de col·laboració 

institucional amb els ajuntaments i que es doti de recursos i d’aquelles competències que 
històricament s’han reivindicat els governs locals per encarar amb garantia d’èxit els nou 
reptes del municipalisme català. 
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 Després de 23 anys de Govern nacionalista conservador, els catalans i catalanes van optar pel 
canvi polític a Catalunya. De les darreres eleccions al Parlament de Catalunya va sorgir una 
majoria parlamentària catalanista i d’esquerres que va donar peu a la constitució d’un Govern 
presidit per Pasqual Maragall. Ens cal una acció de govern oberta, plural, 
democràtica, participativa, que defensi valors progressistes, sols així es podrà 
superar la vella influència del nacionalisme conservador. I això és bàsic per 
aconseguir un avenç social significatiu. 

 
 
 Si bé a les eleccions, del passat 16 de novembre, no vàrem aconseguir els 

resultats electorals que ens havíem marcat, el PSC s’ha configurat com a 
partit vertebrador d’aquesta nova majoria de progrés. 

 
 
 La ciutadania a Catalunya ha optat per un nou govern que ha de posar fi a una etapa 

caracteritzada per les polítiques clientelars, encaminades a perpetuar en el poder la coalició 
governant. Un model que, en relació amb Espanya, lluny d’optar pel lideratge en la definició 
política i territorial de l’Estat, lluny de situar Catalunya com a motor de l’economia espanyola o bé 
d’impulsar des de casa nostra el reconeixement de la riquesa i la diversitat cultural del conjunt de 
l’Estat, es fonamentava en la negociació de curta volada, el victimisme i la confrontació 
interessada. Tot plegat encaminat a garantir l’adhesió política interna. Era un model que a més, 
darrerament havia derivat en la mera subordinació al PP. 

 
 

 Precisament han estat les eleccions generals les que han posat de manifest de manera clara i 
contundent el rebuig de la societat a la dreta intolerant i manipuladora del PP. S’ha optat 
clarament per l’alternativa que ofereixen els socialistes. S’ha optat per qui proposa respecte, 
diàleg i un model participatiu enfront de les imposicions i la intolerància representada pel Govern 
del PP, per qui ofereix dissenyar un model multipolar i divers d’Espanya, enfront d’un model 
unitari i centralista excloent. S’ha apostat pel reconeixement dels drets socials i la lluita per la 
cohesió social, enfront del neoconservadurisme que genera desigualtats i fractura social. Durant 
els darrers anys del Govern de la dreta d’Aznar, Espanya va perdre els seus referents més 
clars en política internacional, i va trencar el consens polític i social en aquesta matèria. 

 
 
 Es van deteriorar les bones relacions tradicionals amb alguns països veïns i es van substituir les 

relacions amb els estats que lideren la construcció europea com són França i Alemanya, 
amb les quals Espanya sempre ha tingut una bona relació política i han estat 
les que més han aportat per a que Espanya s’iguali a la resta dels Estats de la 
Unió Europea, per una subordinació als interessos i polítiques de l’Administració de George 
Bush. Aquesta subordinació ha tingut la màxima expressió amb la participació de l’Estat 
Espanyol en la guerra de l’Iraq, de la qual encara se’n paguen les conseqüències, i 
el bloqueig del procés de construcció de la Unió Europea i la seva Constitució. 

 És per això que cal recuperar el nostre lloc a la nova Europa comunitària dels 
25, refermant el paper de lideratge que el nostre país havia assumit en 
l’anterior etapa socialista i treballar per adquirir la complicitat dels nostres 
aliats naturals, tot enfortint el paper d’Europa en el Concert Internacional. 
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 Les eleccions generals van ser el triomf de la política entesa com imperatiu ètic, i es van 

caracteritzar per una àmplia participació, en què els joves, entre altres van jugar un paper 
protagonista fent  seu el vot progressista i de canvi ofertat pels socialistes. 

 L’anàlisi rigorós i no triomfalista d’aquest procés electoral i dels seus 
magnífics resultats per als socialistes, ens ha de servir per a fer una profunda 
reflexió interna que ens permeti aprendre no només dels nostres errors, sinó 
també dels encerts dels contraris 

 
 
 Segurament aquests aspectes han de ser molt presents quan analitzem les causes que ens 

havien portat a no assolir plenament els resultats electorals fixats a les convocatòries electorals 
anteriors. De la seva anàlisi se’n poden derivar clarament les propostes d’impuls de línies 
estratègiques encaminades a incorporar més clarament a la nostra cultura política i al nostre 
discurs aquells nous valors i aquelles noves sensibilitats que avui impulsen a la participació 
política amplis sectors que, en altres ocasions, o bé opten per l’abstenció o bé per donar suport a 
altres opcions més minoritàries de l’espai de l’esquerra catalanista.  

 Cal estudiar profundament la realitat del partit per veure el seu encaix en la 
societat catalana i com respon o no a les seves necessitats i expectatives. En 
especial caldria aprofundir sobre el tema de la joventut, sector clau per al 
futur de la societat i del partit  

 Noves formes de protesta i d’organització omplen els carrers de las ciutats del 
món,  reclamant una política que respongui al desig de les noves generacions,  
que no es conformen davant la injustícia i la hipocresia de les polítiques 
sotmeses  als pressupostos del pensament neo lliberal. 

 Aquestes noves sensibilitats, àmplies i difuses, s’organitzen en moviments 
socials diversos, però de gran influència en una opinió pública emergent i 
d’àmbit mundial. Donar expressió política organitzada a aquestes sensibilitats 
ha de ser una opció estratègica dels socialistes. 

 Aquest procés hauria d’iniciar-se sobre la base d’una reflexió autocrítica . Com 
ja hem dit, el PSC s’ha configurat com a partit central dins la nova majoria. 
Però centralitat  no és sinònim d’hegemonia.  Dins d’aquesta nova majoria hem 
de treballar per ampliar el nostre suport social i la nostra majoria al Parlament 
de Catalunya. En aquest sentit, si optem per un partit fort, modern i eficaç, 
haurà de ser per arribar a la ciutadania de forma més directa, per definir 
encara més el seu perfil polític i ideològic, les seves estratègies, i la seva 
oferta a la societat. 

 La política socialista ha de saber combinar l’acció de govern amb la presencia 
i el debat polític en el sí de la ciutadania. Cal no confondre els rols, governar i 
mobilitzar son dues actituds que han de conviure en el sí del partit, s’han de 
complementar per fer de la nostra política un  referent   

 
 
 En aquest context, i un cop assumides unes grans responsabilitats de govern, 

la missió del PSC és esdevenir més que mai, un partit fort, dinàmic i eficient, 
obert a la societat i canalitzador de les demandes ciutadanes, d’acord amb els 
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seus principis fonamentals. La solidaritat, la igualtat d’oportunitats i la justícia 
social han de ser els eixos vertebradors del nostre partit. Volem per al partit el 
mateix que per a la societat. 

 
 

 Amb la voluntat de recuperar i propiciar la participació política cal donar 
resposta a aquelles qüestions que la ciutadania ha demanat en els darrers 
anys, recuperant, a través dels fets, la credibilitat de les nostres propostes i 
resolent aspectes claus com la manca de temps lliure. En aquest sentit, la 
nostra organització ha de fomentar instruments per conciliar el temps de la 
participació política amb el temps professional i, especialment, amb el temps 
familiar i personal (programació de reunions, serveis de guarderia). Per als i les 
socialistes aquest debat sobre la conciliació personal i pública no és només un 
discurs sobre política laboral i social o  polítiques pal·liatives, ja que el partit 
és una estructura social i per tant un espai on es poden aplicar mesures per a 
la conciliació de la vida laboral, personal i política. Aquest és un repte 
d’innovació per adaptar-nos a les noves necessitats de la societat i el paper 
transformador i formador que el Partit ha de desenvolupar. 

 El Partit haurà de treballar per tal d’assumir  una sèrie de mesures: 
- Posar en marxa un debat per arriar a un pacte de temps 
- Indicar a les convocatòries de cada reunió el temps d’acabament de la 

mateixa. 
- Disposar a les reunions a nivell nacional i a partir d’un nombre considerable de 

persones assistents d’un servei de cura d’infants  
- Reduir el nombre i el temps de les reunions sempre que sigui possible. 

 
 
 

 En aquest sentit, el nostre partit s’ha de consolidar com la força imprescindible i 
vertebradora de  l’esquerra a Catalunya, treballant en les línies estratègiques següents: 

 
 

 — Innovar en les formes de participació política, obrint -nos decididament a tots els sectors de la 
societat catalana interessats en la formulació de propostes polítiques socialistes i per al segle 
XXI a Catalunya, Espanya, Europa i el món. Unes polítiques que realment afectin, 
incideixin i sobretot, solucionin els problemes dels i de les ciutadanes 
mitjançant la comunicació, el contacte derivat de la proximitat i l’efectivitat 
en les mesures aplicades 

 
 

 — Impulsar des dels nostres àmbits de govern polítiques que, juntament amb el progrés 
econòmic i equilibri social, facin efectiu l’exercici dels vells i dels nous drets de ciutadania. 

  
 
 — Promoure noves formes de gestió i participació per aconseguir una major 

corresponsabilització de la ciutadania amb l’acció de govern 
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 Volem ser alhora una força tranquil·la i madura, però també un partit dinàmic i al capdavant dels 

canvis socials i culturals i totalment compromès amb una línia de transformació 
social. Que tingui molt en compte tots els sectors socials, però especialment 
els juvenils, on hem de treballar activament per poder seguir sent el referent 
de l’esquerra en el futur, buscant el diàleg amb les noves formes de 
participació de la política,  i  introduint el resultat d’aquest diàleg als nostres 
programes 

 
 

 En definitiva, el PSC ha de continuar ocupant el lideratge de l’esquerra social i política de 
Catalunya, ha d’estar sempre atent als fluxos creatius i renovadors que es generen en els marges 
i, finalment, s’ha d’esforçar per millorar els seus canals de comunicació (i interrelació ) amb la 
societat en general i molt especialment amb la societat civil organitzada. 

 Per aconseguir-ho, és fonamental utilitzar la màquina més potent de què 
disposem: el Partit.  Per tant és imprescindible posar la màxima atenció a què 
estigui suficientment formada i informada 

 
 

 I això només serà possible si construïm un partit capaç d’integrar nous valors de progrés i de 
transformació social mitjanç ant la seva pluralitat i una praxi política radicalment democràtica. 
Això implica establir mecanismes que garanteixin la transparència interna en 
tots els àmbits de la vida organitzativa, així com realitzar un esforç comú que 
apropi els discursos polítics a la realitat de la pràctica quotidiana. En aquest 
sentit, el PSC ja ha fet passos notables per a la incorporació en el nostre ideari i en la nostra 
acció política i institucional, de valors com la defensa del medi ambient i la promoció de polítiques 
cap a la sostenibilitat i el respecte envers el planeta o la lluita pels drets de les noves 
minories. 

 Pel PSC sempre ha estat clau la defensa de les persones i les seves 
necessitats. Una prioritat de l’acció del partit és el treball en relació  a 
entitats, professionals i persones referents en les àrees que tenen com a 
centre polítiques específiques per a les persones : educació, dones, joventut, 
esports, gent gran etc...  

 Independentment de les àrees on exercim l’acció de govern hem d’accentuar 
la nostra acció política en àmbits directament relacionats amb les persones. 
Hem de continuar liderant les relacions amb la societat civil, hem de ser 
referents claus per a introduir accions públiques i  per tot això cal tenir una 
estratègia política i organitzativa clara que ens permeti  mantenir-ne  el 
lideratge públic. 

 
 

 Els ideals socialistes estan fortament influenciats per valors republicans. Els socialistes 
honorem i agraïm a tots aquells que van donar la seva vida o van ser 
perseguits  per la defensa de la legalitat republicana. La nostra és  una concepció 
de la llibertat entesa com a absència de dominació. I això vol dir una aposta clara i concreta per 
una democràcia plena, per una democràcia participativa. Aquest és el repte del socialisme 
democràtic aquí i arreu d’Europa, d’una esquerra que governa el present amb l’objectiu de 
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transformar-lo i que vol dissenyar el futur perquè el puguin protagonitzar les classes treballadores.  
 
 

 En el cas del PSC això vol dir també aprofundir en el procés de renovació que ja vam iniciar en 
els congressos anteriors a partir del desenvolupament de tres idees centrals: 

 – Avançar més en la pràctica de la democràcia participativa en el si del partit. 
 – Garantir el paper dirigent del partit en l’impuls de les polítiques de transformació social 

desenvolupades des de les institucions. 
 
 
 – Consolidant iniciatives a nivell local, com la presencia d’independents a les 

nostres llistes i aprofundint i entenent el nostre model de partit basat en els 
simpatitzants garantint el compromís del nostre partit i mantenint el nostre 
ideari socialista. 

 Impulsar el procés d’obertura plural cap al conjunt de la societat implicant a 
tot el partit en la batalla per difondre en la societat una actitud positiva envers 
els temes més importants e incompresos del present i pròxim període: evitant 
actituds racistes i xenòfobes i la assumpció d’una cultura i valors europeistes, 
doncs Europa es consolidarà si en la seva construcció no només s’impliquen 
les institucions nacionals i autonòmiques, sinó també els ciutadans i 
ciutadanes. 

 
 

 En aquests moments, en què el PSC té tanta responsabilitat com a força de govern, és 
imprescindible accentuar el caràcter autònom, obert i participatiu del projecte socialista. 

 Davant el període que s’obre, el PSC no només ha de limitar-se a ser un partit 
de gestió de les institucions, sinó també de transformació social per mitjà del 
debat ideològic a la societat, al si de la qual hauríem de fer prevaler, per 
mitjans democràtics,  els nostres valors 

 És també imprescindible revitalitzar el paper central dels militants per què no 
siguin considerats únicament com a votants, simpatitzants o electors, per a 
que assumeixin un paper de creadors de propostes polítiques i per a que siguin 
part essencial de les decisions del Partit. 

 
 
 En els dos darrers mandats s’han desplegat notablement al si del Partit les 

comissions sectorials. En aquesta etapa en que el Partit ha fet un gran esforç 
d’obertura a la societat (simpatitzants, primàries, plataformes, independents a 
les llistes, Xarxa Maragall...), la sectorialització ha constituït una font 
d’incorporació de gent nova, de professionals, d’experts, d’agents socials i 
associatius amb tarannà progressista, al nostre projecte polític. Aquest marc 
de treball  - recordem-ho, format per militants i no militants-  no ha estat 
valorat i aprofitat suficientment, precisament com a mecanisme eixamplador 
de la nostra base social. Si bé han acomplert abastament el seu paper de 
connexió amb els sectors, i han contribuït decisivament a la confecció dels 
diversos programes sectorials de govern -els millors que s’han fet mai- s’ha 
posat de manifest la seva feblesa organitzativa i la manca de reconeixement 
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polític al sí del Partit. 
 Ara les sectorials s’enfronten a una nova etapa, marcada per les 

responsabilitats de govern. L’aclaparadora responsabilitat de gestió que hem 
assumit no ha de perjudicar la capacitat del Partit com instrument de canvi i 
com a interlocutor de la societat. Un dels mecanismes que el Partit ha de 
prioritzar per assolir aquest objectiu és el reforçament de les sectorials. 

 En aquest sentit, cal en primer lloc que siguin fortes, potents i reconegudes al 
partit. I que el partit sigui també fort en aquest nou context institucional. 
Només en un escenari on el partit sigui potent i sensible, les sectorials 
adquiriran el rol que necessiten per a ser útils al projecte. Es per això que les 
sectorials necessiten un major reconeixement polític i més recursos 
organitzatius  al si del partit. 

 
 
 UN PARTIT EN LA SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ 
 
 
 A l’hora de plantejar-nos una nova etapa amb nous reptes  és necessari adaptar els 

processos comunicatius envers la societat i la nostra pròpia militància d’acord 
amb els nous usos socials de la informació i la comunicació, tenint en compte 
dos aspectes clau: 

 
 

 – El paper dels mitjans de comunicació, especialment de la televisió i la ràdio, com a 
intermediaris entre el partit i la ciutadania, així com les possibilitats de comunicació 
i immediatesa que ofereixen les TIC, també com a forma de conciliar la vida 
professional i familiar amb la política. 

 – La societat de la informació i la comunicació i l’accés creixent de la població a internet. 
 
 El PSC és el líder en presència a Internet de tots els partits polítics a 

Catalunya, ha d’impulsar, doncs, l’ús de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, sense deixar de banda els mecanismes tradicionals basats en el 
contacte presencial, com a eines de debat i cooperació dels afiliats, afiliades i 
simpatitzants a les agrupacions, que a l’hora exerceixen una influència sobre 
els líders d’opinió i els mitjans de comunicació local.  

 Les TIC han de servir per posicionar les idees i declaracions del Partit d’una 
manera clara i sense filtres. Esdevenint un mitjà de comunicació intern que 
comporti l’accés ràpid a tot tipus d’informació per part dels membres del 
Partit, així com una eina de comunicació que apropi la ciutadania al Partit. 

 
 També han de servir, per aprofundir en democràcia participativa en el si del 

partit, per a aquells que no puguin seguir el dia a dia del Partit, ho puguin fer i 
així fer de transmissor de l’opinió ciutadana, per incentivar el debat, crear 
debats en línia i fer consultes permanents a través de mecanismes 
participatius, permetent als nous afiliats i afiliades obtenir una visió amplia de 
l’estructura, del funcionament i de les iniciatives que pren el Partit i 
convertint-se en una eina que permeti conciliar la vida professional i familiar 
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amb la política.  
 
 Crear espais oberts de diàleg, fòrums, on es recullin opinions de cada àmbit. 

Espais de discussió previs a les Assemblees, Consells de Federació i Consell 
Nacional, on començar el debat dels punts que s’hagin plantejat.  Desprès de 
les assemblees d’agrupació poder enviar amb un mecanisme àgil un missatge 
curt a la CEF i la CEN sobre la visió de l’actualitat política. 

 
 Amb aquestes tecnologies es creen uns nous sistemes de comunicació com és 

la Intranet, les llistes de distribució de correu electrònic i la missatgeria 
mitjançant la telefonia mòbil, la regularització i sistematització d’aquest 
missatges han de fer possible que càrrecs públics i agrupacions tinguin de 
manera ràpida i habitual accés informació tipus argumentari, prèviament 
estandaritzat, de les principals accions polítiques del nostre partit. 

 Caldrà continuar amb el Pla d’Actuació Virtual per tal d’estendre la dotació 
d’infrastructures a tots els locals del PSC que no en disposen en l’actualitat 
així com millorar el sistemes actuals i formar la militància activa en l’ús de les 
TIC’s com una eina política. 

  
 La formació en TIC es una eina imprescindible per democratitzar la informació 

i millorar l’eficiència de la nostra militància i, per lo tant, del nostre partit. 
 
 
 HEM DE SER EL MIRALL MÉS COMPLET DE LA SOCIETAT CATALANA 
 
 

 És ben sabut que les nostres societats han entrat en un procés de canvi històric accelerat des de 
gairebé tots els punts de vista. Les nostres economies es defineixen avui pel seu nivell 
d’aproximació (i adaptació) al nou paradigma de l’era de la informació: la xarxa. 

 Avui les nostres societats són altament complexes i plurals. Els referents d’identitat social de la 
ciutadania són alhora polièdrics i cada cop més fragmentaris, i es mantenen les divisions socials 
derivades del desigual repartiment del poder, la riquesa i la informació.  

 
 Gairebé per les mateixes raons que no hi ha cap teoria científica capaç d’explicar la totalitat de la 

realitat social i la seva evolució a mig termini, tampoc cap formació política no es pot creure amb 
capacitat suficient per ser l’únic referent vàlid. Els i les socialistes en som ben conscients, i sabem 
apreciar la complexitat i riquesa sociopolítica d’una societat oberta. Tot plegat és bo per al 
sistema democràtic i ens obliga, als socialistes, a no caure en la prepotència. 

 
 
 Tanmateix, les societats necessiten punts d’enclavament i, fins i tot, miralls on mirar-se. La 

composició social del PSC ha estat, des de la seva fundació, molt plural i diversa, resultat d’un 
llarg procés d’unitat que aplega avui un ampli ventall d’accents i de tradicions, i que representa, 
fonamentalment, els interessos dels treballadors/es i de les classes populars. 

 És en aquesta línia que hem de seguir treballant. I per fer-ho necessitem un 
partit en el que les classes populars hi facin confiança i s’hi sentin 
representades, alhora que sigui el motor per portar a la societat catalana a 
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prendre una major consciència de valors com la solidaritat, la justícia social i 
la igualtat 

 Tot i amb això cal reformular i ampliar el concepte de classe treballadora, 
atenent de forma molt especial a les noves professions, especialment els i les 
treballadores autònomes, i als nous filons d´ocupació, defugint del binomi 
simplista d´empresa  – treballador. D´aquesta manera reconeixem un nombrós 
grup de població, cada dia més gran, que per la seva modalitat contractual 
resten fora, en moltes ocasions de les garanties socials i laborals a les que 
tenen dret.  Drets aquests, que els i les socialistes hem de vetllar per la seva 
extensió i compliment  

 
 

 Per aquest motiu, afirmem amb orgull que els homes i les dones del PSC donem forma –dia rere 
dia– a un partit que continua oferint la imatge més clara i completa d’allò que la Catalunya 
progressista és –socialment– en aquesta dècada inicial del segle XXI. Per això afirmem que som 
el mirall més complet que té la societat catalana per reconèixer-se.  

  
 Sens dubte, una mancança històrica fins ara de ser el mirall més complert de la societat ha 

estat la minsa presència de dones i joves tant entre la militància com especialment entre les 
persones amb responsabilitats públiques. El PSC ha fet importants avenços en aquesta direcció: 
des de l’adopció de la quota l’any 1982 fins a l’assumpció del principi de la democràcia paritària el 
2001. En el vessant intern cal aprofundir en l’execució del pla d’igualtat del PSC 
i en el vessant extern aprofundir en les bases de la igualtat, enteses com a no 
discriminació  

 Un altre aspecte que probablement ha obstaculitzat la participació d’un ventall 
més ampli i complert de perfils professionals a la política activa ha estat la 
dificultat manifesta en veure l’administració de la res pública com un fet 
transitori que permeti el posterior retorn al món laboral, aquest fet s’accentua 
en el cas de l’empresa privada. Cal afavorir els mecanismes per una 
participació més fluïda en la vida política dels treballadors tant de 
l’administració pública com de l’empresa privada, especialment en l’àmbit 
municipal.  

 Així mateix cal tenir en compte que els immigrants, un cop resideixin de forma 
estable a les ciutats i pobles, ells i els seus fills passaran a ser ciutadans i 
ciutadanes de ple dret i per això hem d’impulsar la necessària presència 
d’immigrants entre la militància del partit i també en les relacions entre el 
partit, agrupacions i federacions, amb els col·lectius d’immigrants, en els llocs 
on existeixin, amb l’objectiu d’obrir el partit a les seves noves sensibilitats i a 
la vegada per ajudar-los en la seva integració social i política. 

 
 
 Per evitar que aques t magnífic mirall s’esquerdi o s’enteli i per aconseguir que abraci una 

perspectiva social encara més àmplia, matisada i fonda, ens cal per una banda mantenir -
nos oberts a tots els nous col·lectius de la societat, immigrants en procés 
d’integració, noves lleves de joves hem de procurar que el PSC disposi de les eines 
adequades per consolidar-nos com a primer partit dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.  
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 Aquests darrers anys han estat anys de molt treball electoral. La preparació de les nostres 
alternatives polítiques, tant programàtiques com d’equips humans, la preparació d’estratègies i 
d’aliances, han estat les nostres prioritats així com el nostre model de societat, ciutat i 
país, que finalment s’ha vist recolzat de forma majoritària. Ara, sense abandonar 
els nostres reptes de govern, hem de millorar i de treballar per un partit fort, un instrument polític 
transformador, generador i transmissor d’ideologia i pensament, dissenyador de 
polítiques i d’estratègies i coordinador de la seva aplicació en l’acció institucional i social. 

 Per això cal enfortir i renovar el paper dels òrgans de debat, control i direcció , 
revitalitzant i repolititzant , a través de noves fórmules més atractives i 
participatives, els Congressos, Consells i Assemblees ; potenciar mecanismes 
que permetin debatre els grans temes de l’agenda política a les Agrupacions i 
Federacions i donar , en aquest sentit i de forma prioritària,  a la Conferència 
Nacional el  paper d’àmbit de debat i de definició de la política general del 
partit, així com de canal de participació de les organitzacions de base en 
aquest debat, i això de manera compatible amb la convocatòria de 
conferències nacionals per a la definició de polítiques sectorials. 

 
 
 Un partit viu i participatiu on els afiliats han de ser protagonistes de les decisions del partit. On les 

Agrupacions han de significar la proximitat amb la ciutadania,  transmissores de l’ideari 
socialista i han de ser les impulsores de l’acció municipal en el seu municipi, doncs són 
l’òrgan de direcció en el seu àmbit territorial. On les Federacions han de tenir un paper 
de coordinació i de direcció política al territori i les sectorials l’especialització sobre un àmbit de 
treball polític i social fins i tot, anant més enllà de la pròpia militància i donant 
cabuda als agents socials involucrats, als col·legis professionals, etc… a tot 
aquell col·lectiu del que puguem gaudir de la seva complicitat en el debat i en 
el treball. 

 Un Partit que procuri afavorir la participació activa en la seva direcció del 
major nombre de militants, i per això fomentar mecanismes de renovació 
interna que possibilitin l’accés als òrgans de direcció d’aquells militants que 
tinguin la capacitat i voluntat de fer-ho. Aplicar, en aquest sentit, en els 
processos de designació de càrrecs públics i càrrecs interns, criteris realistes 
d’incompatibilitats i delimitació de mandat que, en el marc de les normes 
legals vigents, facin possible a la vegada en els òrgans interns una dedicació 
personal suficient i també una coordinació adequada entre el Partit i les 
institucions, i a través del Partit entre aquestes 

 Les Agrupacions han d’esdevenir autèntics fòrums de debat i d’intercanvi 
d’informació i opinió entre els representants municipals socialistes (a 
l’oposició o al govern) i la ciutadania. S’han de convertir en punts d’atracció 
per a la població en general, per la qual cosa han de dedicar els recursos 
necessaris a activitats públiques i a eines de participació que projectin l’acció 
de govern o el treball d’oposició, els qual s’han de retroalimentar constantment 
amb l’aportació de la ciutadania  

 
 

 Hem d’avançar en les propostes encaminades a fer del PSC un partit més eficient i de qualitat. 
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Cal crear totes les condicions perquè l’organització pugui treballar encara millor. En aquest sentit, 
caldrà que des de la Comissió Executiva del Partit s’impulsin les accions necessàries perquè les 
organitzacions sectorials i territorials –Federacions i Agrupacions– discuteixin, aprovin i apliquin 
plans de treball, en especial referits als àmbits de la implantació territorial, del creixement d’afiliats 
i de simpatitzants, així com als programes de debat polític intern. Aprofundint el procés de 
sectorialització desenvolupat en els últims anys i reformant el model de 
relació entre comissions sectorials i institucions adreçant-lo a la nostra 
realitat actual de partit, de govern, en els Ajuntaments, Generalitat i govern de 
l’Estat. 

 És necessari establir relacions de respecte i interactivitat amb la societat, 
implementant sistemes que assegurin la receptivitat davant les demandes 
socials. En aquest sentit, cal valorar els nous usos dels moviments emergents 
i ser capaços d’apropar la nostra organització a les persones que hi participen 
en aquests nous moviments. Igualment, és important crear i mantenir vies de 
contacte amb xarxes de col·lectius específics com ara xarxes de dones, 
plataformes reivindicatives, fòrums de joves, ONG’S etc. 

 Hem d’aconseguir un Partit cada cop més inserit i relacionat amb les 
mobilitza cions ciutadanes de caire progressista. La nostra relació amb 
organitzacions i moviments socials s’ha de vehicular des del respecte i la 
independència, entenent la seva acció però també aportant la nostra 
concepció global de la societat. En aquest sentit som conscients de que gran 
part de la legitimitat de l’esquerra és producte de la translació a la política de 
las reivindicacions i aspiracions que desenvolupa la societat. La mobilització 
social és el millor mitjà per reforçar ideològicament l’ electorat d’esquerres i 
lluitar contra l’atonia i l’abstenció. 

 La situació de la nostra organització en el territori no es homogènia. En les 
petites poblacions el militant a vegades és un referent conegut, que als grans 
nuclis la militància es difumina amb més facilitat instal·lant-se en l’àmbit de 
les Agrupacions que, en general, actuen com mera maquinaria electoral i, en el 
millor dels casos com un espai  de debat polític intern  que amb dificultat 
transcendeix a la societat i a altres nivells de l’ organització. En benefici del 
projecte socialista es necessari buscar un nou model d’ Agrupació, propera a 
la militància i als ciutadans i ciutadanes, que actuen com un canal de 
comunicació y mitjà de mobilització. Que ofereixi un espai de encontre, debat i 
formació política als militants i simpatitzants y que donin resposta a les 
inquietuds polítiques de ciutadans i ciutadanes. Es fa necessari  buscar 
mecanismes par que les Agrupacions aportin a l’organització del partit, la seva 
riquesa ja  que són reflex de la realitat del seu territori o sector. Per això, un 
dels objectius estratègics dels pròxims anys és augmentar l’ afiliació i el 
nombre de simpatitzants. Aquest creixement augmentarà la influència del 
partit en els seus territoris reforçant la ideologia, reduint l’ abstenció i 
ampliant els terrenys d’influència directa de la nostra organització 

 
 

 Per aconseguir-ho, caldrà proporcionar recursos necessaris per què es pugin 
optimitzar els canals de comunicació i de participació interna del PSC, donant 
especial suport a la formació dels militants i simpatitzants 
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 Hem d’avançar cap a un partit amb mes presència a la Catalunya rural, però també ens cal 

millorar els nostres mecanismes de presència i de diàleg amb la Catalunya urbana intentant 
consolidar i incrementar la presència en aquells municipis en els que ja es 
governa, que són l’actual base per a poder facilitar el creixement i l’extensió 
territorial. 

 
 

461. Per millorar la presència de dones en el partit i la influència del projecte socialista en les dones, 
cal impulsar la feminització de la política implantant processos interns que permetin la 
presència de les dones a tots els àmbits de decisió del partit, així com a tots 
els espais de discussió i debat, incorporant formació en polítiques de gènere 
per a tots els càrrecs de la nostra organització, respectant horaris que 
permetin la compatibilitat entre la vida laboral, personal i política i incorporant 
a l’agenda política temes que tinguin com a centre la qualitat de la vida dels 
éssers humans en tots els seus àmbits de desenvolupament: quotidià, 
domèstic, familiar, laboral i social, tant en allò que significa una organització més flexible, 
més pròxima i més participativa, com en el plantejament de les propostes polítiques que tinguin 
com a centre la vida quotidiana de les persones , i afecten directament a la equiparació 
dels rols socials dels homes i les dones 

 
 
 El PSC que volem continuar construint a partir d’aquest 10è congrés haurà de reforçar el seu 

caràcter de comunitat per a la innovació, d’organització en xarxa que contribueix a la generació 
de propostes, d’espai social que es retroalimenta mitjançant un diàleg obert i sense fronteres amb 
tota la societat per fer-la més oberta, justa i solidària. En aquest diàleg és 
fonamental que els moviments socials no vegin  qüestionada la seva capacitat i 
autonomia. Han de trobar en nosaltres un vehicle i, al mateix temps, un canal 
de comunicació que a tots ens permeti avançar 

 
 

 Especialment han de ser noves les propostes per mantenir i aprofundir el diàleg amb la joventut 
catalana. En aquest sentit, caldrà reforçar el suport la participació i les vies de diàleg 
amb la JSC, sent l’organització responsable, juntament amb el partit, de la 
política de joventut del PSC. Treballar conjuntament per a la seva implantació i 
creixement en el conjunt del territori de Catalunya com a vincle principal de contacte amb la 
joventut del país. 

 La preocupació per apropar-nos i ser un pol d’atracció per aquelles i aquells 
que es preocupen per transformar la societat, ens obliga a fer una aposta pels 
quadres joves que ja existeixen a l’organització. Aquests, es deurien potenciar 
facilitant la seva formació i assumpció de responsabilitats polítiques 

 
 

 Volem, en definitiva, impulsar decididament el rol del partit com a motor del debat cívic i de 
creació i renovació de la cultura política en el si de la nostra societat. 

 Per poder aconseguir això, és fonamental que el partit sigui permeable als 
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debats que, des de fora de la organització, la societat planteja. 
 D’altra banda no hem d’oblidar aquelles organitzacions juvenils que pel seu 

caire reivindicatiu i progressista en ajudin a acurar més el discurs i 
incrementar la zona d’influència del partit, ja sigui en el moviment juvenil en 
general i a les seves plataformes d’organització, com en els moviments  
sindicals professionals i estudiantils ja organitzats. 

 
 
 D’ençà del 9è congrés hem progressat substancialment. Avui la nostra implantació és més 

homogènia arreu del país. Avui som una força política més atractiva per a les dones, la gent jove i 
els col·lectius emprenedors. Però som encara lluny d’assolir algunes de les fites qualitatives i 
quantitatives que ens marcàvem aleshores. 

 
 Un cop més la nova direcció del PSC fixarà com a prioritat la política d’obertura i d’eixamplament 

de la seva implantació social i territorial, així com la continuació de la innovació en les formes de 
participació del PSC, amb la finalitat de convertir-nos encara més en un instrument representatiu 
participatiu  i útil per al poble de Catalunya i al servei dels ciutadans. 

 Per a aconseguir-ho tenim que superar el sentiment que envolta a molts 
militants i simpatitzants, i a la majoria dels nostres votants de que la política 
ha quedat reservada als dirigents i representants dels partits, atorgant-se a 
ells mateixos un simple paper secundari. A aquest sentiment si ha d’afegir 
certa sensació de que avui la política es fa fonamentalment mitjançant els 
grans mitjans de comunicació, i que per tant el paper de la militància és a 
aquests efectes molt poc rellevant, més enllà de la necessitat de crear una 
imatge de mobilització davant els esdeveniments polítics rellevants o en els 
períodes de campanyes electorals. Per eliminar aquest sentiment que 
desmotiva a la militància i que s’accentua més si cap entre el nostre electorat 
real i potencial, és necessària una relació més estreta entre el partit, la seva 
organització i els seus càrrecs electes, amb els nostres electors, així com la 
implicació de la militància no solament en els períodes electorals. La 
militància ha de ser un espai de debat permanent, propiciant que les 
Agrupacions Locals siguin els àmbits de mobilització social rellevant. El temps 
que tot militant dedica al Partit, després de la seva jornada laboral, mereix el 
màxim respecte i reconeixement. 

 
 Les persones que accedeixin a càrrecs de representació pública electiva 

presentant-se en llistes electorals del PSC com a independents, hauran 
d’assumir les decisions que es prenguin en els òrgans del partit del seu àmbit 
d’actuació i seran convidades periòdicament a informar i debatre sobre la 
política d’aquest àmbit.  

 
 
 SOM EL PARTIT QUE VERTEBRA EL GOVERN DE CATALUNYA 
 
 

 Els homes i dones del PSC sempre hem afirmat que érem –som i serem – catalanistes. I ho fem 
per les mateixes raons que som socialistes. El nostre catalanisme és el catalanisme 
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social que té com a protagonistes els ciutadans i ciutadanes. 
 
. El nostre catalanisme implica un projecte d’autogovern per a Catalunya, d’exercici quotidià de la 

seva capacitat de decisió com a nació i, alhora, és també una voluntat manifesta de 
participació eficaç i positiva a Espanya, per tal de consolidar el projecte social a nivell 
de l’Estat. Som un dels pilars de la construcció de l’Espanya plural. Aquest 
projecte l’hem sabut expressar millor que ningú, però també amb la maduresa 
suficient per convertir-lo en realitat. Aquest és avui el nostre repte, la nostra 
responsabilitat i l’hem de fer junt amb els socialistes de la resta de l’Estat. 

 
 
. El catalanisme polític ha tingut sempre aquestes dues prioritats complementàries: Un projecte 

per a la Catalunya de dins i un altre no contradictori per a la Catalunya cap 
enfora. 

 
 
 Avui els i les socialistes som el puntal del Govern de la Generalitat format per tres forces 

d’esquerres, catalanis tes i progressistes. 
 
 
 L’actual govern de la Generalitat és una suma creativa de cultures polítiques diverses, 

que té un programa ambiciós a complir i una clara voluntat de generar noves aliances i 
complicitats amb el conjunt de la societat catalana.  

 
 
 Després de 23 anys de Govern de CiU, en realitat s’ha produït un canvi que ha de suposar una 

transformació qualitativa de les formes d’exercir el poder, d’entendre l’Administració i de la relació 
amb els ciutadans i ciutadanes i la seva participació.  

 
 Pels socialistes catalans, l’èxit del nou Govern de Catalunya constitueix una de les nostres 

prioritats bàsiques. 
 
 

 És una aposta per una transformació profunda de la política catalana, no sempre fàcil però 
altament estimulant i enriquidora. El PSC és un partit amb clara vocació de govern. 
Els i les socialistes tenim la ferma voluntat, i no hi renunciarem mai, a ser el 
partit majoritari en futures conteses electorals. Ha d’esdevenir l’instrument 
polític de la majoria social i política de Catalunya a la que representem, per 
poder aplicar en la seva totalitat els nostres programes de govern. 

 
 
 Però nosaltres som decidits partidaris de la cultura política de la coalició, dels acords i del diàleg 

prioritàriament i fonamentalment amb forces de l’esquerra progressista. Amb 
transparència envers la ciutadania i alhora amb lleialtat entre les parts. Aquesta és una 
actitud que hem de trametre i fer partícips a les altres forces d’esquerra. 
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 Des de la legitimitat que ens dóna el fet de ser l’eix vertebrador de l’esquerra catalana 
continuarem apostant -hi. 

 
 

 Avui l’autogovern català té plantejada la possibilitat de fer un salt qualitatiu molt substancial, 
d’aprofundir no tan sols en una major autonomia financera i competencial, sinó de situar-se al 
capdavant dels canvis institucionals i polítics, fent així possible un encaix exemplar de 
les nacionalitats històriques en el marc d’una Espanya plural. 

 
 
 Els socialistes catalans sabem que aquests processos no són fàcils, que exigeixen resolució però 

també prudència i molta mà esquerra. Aquesta segona modernització que s’inicia a Espanya 
tindrà en Catalunya un motor decidit (els resultats del 14-M i del 13-J així ho confirmen) i en el 
PSC, des del govern de Catalunya, un ferm i lleial aliat. 

 
 
 Al llarg de la campanya electoral de les passades eleccions generals no ens vam cansar de 

repetir que el resultat del 14 de març tenia una importància transcendental, capital. Que, en 
realitat, érem davant d’una autèntica disjuntiva històrica, ja que la dreta espanyola, se situava 
clarament a les antípodes de l’esperit de pacte, negociació i consens que va fer possible el pacte 
constitucional i l’elaboració consegüent de l’estatut d’autonomia de Catalunya.  

 
 
 Nosaltres vam alertar que la cultura política del PP era, en el fons de les seves manifestacions i 

gestos més sincers, clarament antidemocràtica, autoritària i prepotent. 
 
 Els socialistes catalans demanàvem una nova aliança entre l’Espanya progressista i la 

Catalunya progressista, i alertàvem del greu risc que Catalunya hauria d’afrontar si la nova 
etapa política a Espanya s’obria en clau centralista i centralitzadora. 

 
 
 Afortunadament, la victòria dels i de les socialistes, ha permès a José Luís 

Rodríguez Zapatero, allunyar aquest negatiu escenari. Catalunya té en el nou 
Govern espanyol, un govern còmplice del nostre projecte.  

 Els socialistes catalans som conscients que el nostre treball, les nostres 
aportacions i el nostre compromís amb el projecte socialista encapçalat per 
Rodríguez Zapatero, esdevenen, ara més que mai, l’element central i definitori 
de l’aliança entre l’Espanya progressista i Catalunya. 

 En aquest context, la Comissió Executiva del partit establirà en cada moment 
l’articulació parlamentària més adequada per a assolir els nostres objectius. 

  
  
 
 
 La victòria socialista obre també altres i millors perspectives, no tan sols de major autogovern per 

a Catalunya, sinó en la direcció d’una reforma de l’Estat de les Autonomies en direcció federal. 
Aquest va ser el nostre compromís i aquest és el repte que, des del PSC, volem contribuir a fer 
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realitat. 
 
 
 Nosaltres vam pronosticar que l’aposta agressiva del PP, de croada autoritària i 

unilateralista, amb una gestió  centralista i centralitzadora i d’imposició d’un model vertical 
d’Espanya, se li giraria en contra. A Catalunya, de manera diàfana, però també arreu d’Espanya. I 
ho vam encertar. Avui els pobles de l’Estat espanyol saben que només és possible progressar 
junts a partir del reconeixement de la diversitat política, institucional, cultural i lingüística de l’Estat 
i les Comunitats Autònomes. I tot això serà possible amb els governs de 
Maragall i Zapatero.  

 
 Tanmateix, és indubtable que el camí de l’Espanya plural no és un camp absolutament planer i 

llaurat, que cal encara molta pedagogia, diàleg en totes direccions i l’establiment de 
sòlides majories ciutadanes a dins i a fora de Catalunya.  

 
 
 Els i les socialistes catalans articulem la proposta federal a partir de la nostra vocació 

d’autogovern i del desig d’aprofundiment democràtic atenent al respecte de 
l’identitat de tots els pobles d’Espanya. 

 
 
 El federalisme que defensem per a l’Espanya plural no es redueix, per tant, a una simple fórmula 

d’eficiència administrativa de l’Estat, que també és important, sinó que s’expressa com un pacte 
polític que recull la voluntat de ser dels pobles d’Espanya i en sap reconèixer les diferències, així 
com les diferents intensitats possibles en les fórmules dels autogoverns respectius. El nostre 
federalisme no és, doncs, un mecanisme fred i impersonal. El nostre federalisme té forma i té 
fons, va adreçat a les persones i té com a valor permanent la solidaritat entre 
tots els pobles. I ara cal que tingui cos i forma, i per això la victòria dels i  de 
les socialistes ens apropa més a aquesta realitat, per la qual cosa, es compta 
amb la complicitat i la voluntat d’iniciativa política del PSC.  

 
 
 Som la clau de volta de la construcció Catalunya avançada econòmicament i social i de 

l’Espanya plural. Aquest projecte l’hem sabut expressar millor que ningú, però també amb la 
maduresa suficient per convertir-lo en realitat. Aquest és avui el nostre repte, la nostra 
responsabilitat. 
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 Estatuts 
 
 I. ELS PRINCIPIS GENERALS 
 
 El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és una organització democràtica d’homes i 

dones que comparteixen els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la 
solidaritat, l’internacionalisme i la pau, així com els objectius de la defensa de l’estat 
del benestar i la protecció del medi ambient.  

  
 
 Els homes i dones que formem el PSC estem compromesos amb el progrés del 

nostre país. Som hereus dels valors de la revolució francesa, de les 
aspiracions del moviment obrer i dels diferents corrents del pensament 
socialista, respectant la llibertat d’idees i d’expressió de tots i cadascun dels 
seus membres. Estem compromesos, en definitiva, amb una Catalunya més 
lliure i justa en el marc d’una Espanya plural i d’una Europa federal capaç de 
fer realitat un món millor. 

 
 
 El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en virtut de la seva sobirania, decideix la 

seva participació en els òrgans decisoris i representatius comuns amb el PSOE i comparteix el 
projecte polític del Partit dels Socialistes Europeus (PSE) i de la Internacional Socialista. 

 
  El nom del Partit és: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Les 

seves sigles són: PSC. Els símbols del Partit són els quadrats vermells amb les 
sigles del Partit i el puny i la rosa amb les quatre barres 

 
 
 Art.1. Els principis organitzatius  
 
 L’organització del Partit s’inspira en els principis següents: 
 — La democràcia com a forma de participació dels afiliats i afiliades a la vida del Partit. 
 — El respecte a la llibertat de consciència, al lliure pensament i a la lliure expressió de cadascun 

dels afiliats i afiliades. La llibertat de discussió i d’expressió serà absoluta a tots els nivells del 
Partit. 

 — L’opció decidida per la igualtat efectiva dels homes i dones al si del Partit, adoptant el 
principi de  la democràcia paritària.  

 
 
 — El reconeixement del paper de la gent gran a l’organització  
 
 
 — El respecte a les decisions adoptades pels òrgans competents del Partit, dins el qual hi haurà 

una sola estructura orgànica, una sola política i una sola acció comuna, d’acord amb les 
resolucions preses al Congrés. Amb aquesta finalitat, les esmentades decisions hauran 
d’ésser divulgades entre els afiliats i afiliades. 
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 — L’elecció periòdica dels òrgans de direcció, execució i control, i la possibilitat de revocar-los 
total o parcialment. 

 — L’autonomia dels seus òrgans, dins la competència estatutària de cadascun d’ells. 
 — El caràcter col·legiat dels òrgans de direcció, execució i control.  
 — La presència de les posicions minoritàries en l’elecció dels òrgans de direcció de tots els 

nivells. 
 — El debat polític permanent com a instrument per aprofundir en la formació i capacitació política 

dels afiliats i afiliades, per al coneixement i síntesi de les diferents posicions existents en el 
Partit i per a l’adopció de decisions en funció de criteris polítics. 

 — La necessària renovació periòdica dels càrrecs d’elecció interna i dels candidats i candidates a 
càrrecs públics.  

 — La descentralització i el principi de subsidiarietat com a criteri de distribució de recursos i  
competències entre els diferents nivells de l’organització. 

 — La necessària transparència en la presa de decisions de tots els òrgans competents del Partit, 
garantint-ne la seva divulgació . 

 
 
 — La incompatibilitat en l’exercici de determinats càrrecs i funcions dins i fora del Partit,  

d’acord amb allò que estigui establert per aquests Estatuts i les normes 
legals vigents. 

 
 
 — La presència  en els òrgans d’execució de membres no vinculats exclusivament a l’exercici 

de l’activitat institucional. 
 
  La conciliació entre l’activitat política i les activitats personals i familiars 
 
  La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a 

instrument d’informació i participació dels afiliats i afiliades 
 
 
 II. AFILIATS I AFILIADES I SIMPATITZANTS 

 
 Art. 2. Com afiliar-se al Partit 
 
 L’edat mínima per afiliar-se al Partit és de 18 anys. 
  
 Qui vulgui afiliar-se al Partit ho farà a través de l’Agrupació que es correspongui amb el seu lloc 

de residència o, si existeix, en l’àmbit temàtic de la seva activitat o interès mitjançant una 
sol·licitud escrita i la fotocòpia del seu DNI o document equivalent.  

 
 
 Les propostes d’alta seran aprovades o denegades en la pròxima reunió de la Comissió 

Executiva, la qual podrà reclamar, si ho considera necessari, que la sol·licitud d’alta estigui 
avalada per dos afiliats o afiliades. La Comissió Executiva donarà compte d’aquestes afiliacions 
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en la pròxima Assemblea d’Agrupació per a la seva ratificació. El termini màxim per 
tramitar l’alta d’un nou afiliat/afiliada no podrà excedir el període de tres 
mesos des de la seva sol·licitud  

 
 
 En cas d’oposició motivada, la Comissió Executiva pot denegar l’afiliació després d’una audiència 

prèvia de l’interessat o interessada. En cas de denegació, qualsevol afiliat o afiliada podrà 
presentar recurs davant l’Assemblea corresponent i, en segona instància, davant la Comissió de 
Garanties, que decidirà. 

  
 Aquest procediment d’afiliació tindrà les excepcions i particularitats següents: 
 
   a) Quan no existeixi una Agrupació al municipi de residència de la persona sol·licitant, aquesta 

haurà d’afiliar-se en la que la Federació del seu àmbit acordi. 
 
 b) En casos excepcionals, i sempre que es justifiqui plenament que el o la sol·licitant porta una 

acció política en l’àmbit d’una Agrupació diferent a la del seu lloc de residència, podrà sol·licitar la 
seva admissió en aquesta. En aquest cas la sol·licitud d’afiliació anirà dirigida a la Comissió 
Executiva de la Federació corresponent, que haurà de decidir si es justifica la situació 
d’excepcionalitat, consultades les Agrupacions afectades.  

 
 Art. 3.  Afiliacions excepcionals 
  
 Quan concorrin circumstàncies excepcionals, la Comissió Executiva del Partit podrà concedir un 

ingrés directament. En aquest cas, el nou afiliat o la nova afiliada dependrà de la Comissió 
Executiva del Partit i no podrà exercir el dret a vot dintre del Partit ni tenir-hi càrrecs orgànics.  

 
 
 Art. 4. Afiliats i afiliades. Drets i Deures. 
 
 Tots els afiliats i afiliades, llevat dels afectats i afectades pel que disposa l’article 3, tenen els 

mateixos drets i deures al si del Partit. 
 
 Art. 4.1. Els drets dels afiliats i afiliades 
 
 — Participar activament en la vida interna del Partit i en les seves campanyes externes. Els 

afiliats i afiliades participaran en les reunions i Assemblees de l’organització local o sectorial que 
els correspongui. Podran fer-ho també en les Assemblees i Consells dels altres nivells de 
l’organització però sense veu ni vot, llevat que s’hagi especificat a la convocatòria que la sessió 
serà tancada i que a l’inici de la reunió se’n ratifiqui aquest caràcter.  

 
 — Expressar lliurement les seves opinions amb ple respecte als afiliats i afiliades i al Partit, 

associar-se amb altres afiliats i afiliades en corrents d’opinió, grups d’opinió, clubs, fòrums o 
d’altres plataformes on s’exerceix el dret d’associació interna, reunir-se als locals del Partit, 
expressar-se a través dels seus òrgans i dirigir-se als de direcció i execució, presentar, rebre  o 
demanar informació, suggeriments, crítiques i ser atesos i ateses per tots ells. Els afiliats i 
afiliades joves seran informats de les activitats de la JSC 
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 — Ser elector o electora i elegible a totes les instàncies organitzatives del Partit, així com ser 

elegible i participar en l’elecció de candidats i candidates a càrrecs de representació pública 
d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts, en les condicions establertes pel Reglament 
d’Eleccions. 

 
 — Rebre el suport del Partit en cas de dificultats derivades de l’acció política.  
 
 
 — Cap afiliat o afiliada del Partit no podrà ser desposseït o desposseïda dels seus drets si no és 

en virtut d’una decisió motivada i adoptada pels òrgans competents, previ procediment que 
s’estableixi en cada cas. 

 
 
 — Ser escoltat o escoltada per la Comissió de Garanties, en cas que aquesta obri un expedient 

que l’afecti, abans no s’hagi adoptat una resolució que li sigui d’aplicació.  
 
 — Recórrer a la Comissió de Garanties si consideren que els seus drets han estat vulnerats per 

un òrgan del Partit o per un altre afiliat o afiliada. Hi podran recórrer igualment si consideren que 
l’actuació d’un afiliat o afiliada danya la imatge del Partit. 

 
 Art. 4.2. Els deures dels afiliats i afiliades 
 
 – Els afiliats i afiliades que militin sindicalment, ho faran prioritàriament a la UGT. 
 
 – Cotitzar periòdicament mitjançant domiciliació bancària. Una vegada transcorreguts sis mesos 

sense que un afiliat o afiliada hagi cotitzat, se’l o se la requerirà a fer-ho i, si en el termini de 
tres  mesos a partir de la data de comunicació no hi hagués resposta satisfactòria, i prèvia 
notificació escrita per part de la seva agrupació o subsidiariament per la seva 
federació, perdrà la seva condició d’afiliat o afiliada, i passarà a ser considerat 
o considerada simpatitzant del Partit. 

 
 
 – No podran afiliar-se a cap altre Partit, ni en potenciaran cap altre que no sigui el PSC. No 

podran formar part d’una candidatura electoral que no hagi estat aprovada per l’òrgan 
corresponent del Partit. 

 
 – Per poder ser elegits o elegides a qualsevol càrrec públic, orgànic o de representació, els 

afiliats i afiliades hauran d’estar al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Partit en 
el moment de la seva nominació i durant tot el període d’ocupació del càrrec. 

 
 – Es considerarà falta i podrà donar lloc a les sancions corresponents: incomplir els acords del 

Partit; mantenir una conducta contrària als principis del Partit; fer declaracions que puguin 
deteriorar-ne la imatge pública; fer acusacions greus i injustificades contra un altre afiliat o afiliada 
i, en general, mantenir una conducta contrària al contingut d’aquests Estatuts. 

 
 

 Art. 5.  Simpatitzants 
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 Les persones que desitgin col·laborar amb el Partit sense assumir la condició d’afiliats o afiliades 

podran estar-hi vinculats amb la condició de simpatitzants sempre i quan no estiguin afiliats o 
afiliades a un altre Partit, ni el potenciïn. 

  
 En aquest sentit, seran considerats simpatitzants aquells i aquelles que ho sol·licitin, desenvolupin 

algun tipus d’activitat vinculada al Partit o hagin deixat de ser afiliats/afiliades en virtut 
de l’article 4.2.2 i no manifestin el contrari.  Aquelles persones que acceptin formar part 
de les candidatures socialistes com a independents, seran considerades a tots els efectes com a 
simpatitzants i hauran de figurar inscrits o inscrites en el cens corresponent i ser adscrits o 
adscrites territorialment o sectorial. 

 
 
 Els i les simpatitzants podran participar en sessions informatives, processos de debat intern, 

referèndums i elecció de candidats i candidates a través de primàries i col·laborant en 
l’elaboració de programes electorals. En el cas de primàries i referèndums ho faran en urna 
diferenciada dels afiliats i afiliades. En cas de discrepància entre els resultats de les dues urnes, 
serà el Consell Nacional qui decidirà. 

 
 
 Cadascuna de les organitzacions del Partit mantindrà un registre dels seus i les seves 

simpatitzants i se n’estimularà la seva participació i col·laboració econòmica.  
 
 
   S’animarà a tots i totes les simpatitzants del PSC d’edats compreses entre 16 i 

30 anys a participar en la Joventut Socialista de Catalunya. 
 
 
 Serà causa de la pèrdua de la condició de simpatitzant el desenvolupament de qualsevol activitat 

contrària al Partit. 
 
 
 III. ÒRGANS DE GOVERN DEL PARTIT 
 
 En el Partit existeixen, als diferents nivells, els òrgans de direcció política i control de la gestió 

(Congrés, Consells, Assemblees i Comissions) i els òrgans executius encarregats de la gestió 
efectiva del dia a dia (Comissions Executives).  

 
 
 III.1. ÒRGANS DE DIRECCIÓ POLÍTICA I CONTROL DE GESTIÓ 
 
 
 Art. 6. El Congrés del Partit  
 
 El Congrés és l’òrgan suprem del Partit. Està constituït pels delegats i delegades elegits 

democràticament per les Agrupacions i Comissions Sectorials en funció del cens, que serà tancat 
en el moment de la convocatòria del Congrés, i d’acord amb el Reglament que aprovi el Consell 
Nacional. Cada Comissió Sectorial escollirà un màxim de tres delegats o delegades.  
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 Els membres de la Comissió Executiva del Partit, Consell Nacional, Comissió de Garanties, 

Comissió de Control Financer i Comissió de Registre d’Interessos que no siguin delegats o 
delegades podran participar en el Congrés d’acord amb el que reguli el Reglament de 
Congressos, però en cap cas no hi tindran dret a vot. 

 
 El Congrés es reuneix amb caràcter ordinari entre el 3r i el 4rt any des de la celebració 

del Congrés Ordinari anterior , a convocatòria del Consell Nacional. Amb caràcter 
extraordinari, es pot reunir a convocatòria del propi Consell Nacional, de la Comissió Executiva 
del Partit, o bé quan ho sol·liciti per escrit un 30% de les afiliades i afiliats al Partit. 

 
 
 El Congrés tindrà totes les atribucions per decidir en tots els aspectes de la política del Partit, i 

especialment les següents: 
 – Reformar els Estatuts. 
 – Elaborar l’estratègia i la línia política.  
 – Aprovar o rebutjar la gestió de la resta d’òrgans de direcció, control i execució. 
 – Elegir la Comissió Executiva del Partit. 
 – Elegir els membres de la Comissió de Garanties, Comissió de Control Financer i Comissió de 

Registre d’Interessos. 
 – Elegir el President o Presidenta del Consell Nacional. 
 
 El Congrés ordinari es convocarà amb 4 mesos d’antelació i la convocatòria contindrà una 

proposta d’ordre del dia, el Reglament i les ponències marc aprovades pel Consell Nacional, que 
seran distribuïdes de forma immediata entre les organitzacions del Partit. Les 
Agrupacions del Partit disposaran de 60 dies per formular suggeriments sobre l’ordre del dia i fer 
esmenes totals, parcials o propostes d’incorporació de nous textos a les ponències marc. 30 dies 
abans de la data de celebració del Congrés, les Agrupacions rebran una memòria amb tota la 
documentació enviada per les Agrupacions esmentades, juntament amb l’informe de gestió de la 
Comissió Executiva del Partit i del Consell Nacional. 

 
 
 Circumstàncies especials poden obligar a la realització d’un Congrés Extraordinari. En aquest 

cas, no caldrà atenir-se al terminis establerts si bé, en qualsevol cas, haurà de ser convocat amb 
una antelació mínima de 30 dies. El Congrés extraordinari únicament podrà discutir sobre els 
assumptes proposats en l’ordre del dia de la convocatòria. 

 
 Art.7.  El Consell Nacional 
 
 El Consell Nacional és l’òrgan màxim de decisió del Partit entre Congressos. La seva funció és 

definir les grans línies d’acció política entre cada Congrés i controlar l’acció de la Comissió 
Executiva del Partit. Entre d’altres, les seves funcions són:  

 – Aprovar els pressupostos i els actes de disposició patrimonial. 
 – Aprovar un cop l’any la gestió, total o parcial, de la Comissió Executiva del Partit. 
 – Nomenar una Comissió Gestora en cas de dimissió de la Comissió Executiva del Partit, de la 

meitat més un dels seus membres, o del Primer Secretari o Primera Secretària, i convocar en 
últim cas un Congrés extraordinari. 

 – Resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties. 
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 – Aprovar els programes i les candidatures electorals, així com les possibles coalicions i el 
Reglament que reguli les relacions entre el Partit i els càrrecs públics electes i/o de designació. 

 – Cobrir les vacants que es produeixin en la Comissió Executiva del Partit, la Comissió de 
Garanties, la Comissió de Control Financer, la Comissió de Registre d’Interessos i entre els 
representants al Comitè Federal. 

 – Constituir, com a mínim, les següents Comissions: Programa i Resolucions, Organització i 
Reglaments i la Comissió Electoral. 

 
 
 – Convocar referèndums per a la presa de decisions polítiques de gran importància, d’acord amb 

el que disposen aquests Estatuts. 
 
 El Consell Nacional es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos, i en sessió 

extraordinària, a instàncies de la Comissió Executiva del Partit, del propi Consell a través de la 
Mesa, o mitjançant instància consignada per escrit signat per una quarta part del mateix. El 
funcionament del Consell Nacional estarà regulat, a més de per allò establert en aquests Estatuts, 
per un Reglament. 

 
 La Mesa del Consell constarà d’una Presidència, dues Vicepresidències i 4 Secretaries, i la seva 

funció serà impulsar l’acció del Consell, especialment la de les seves Comissions. 
 
 Art 7.1. Les Comissions del Consell 
 
 Les Comissions són els òrgans dinamitzadors del Consell. Les seves funcions i composició 

vindran determinades per aquests Estatuts i pel Consell mateix en el seu Reglament. 
 
 La Comissió Electoral tindrà com a funcions essencials proposar candidatures a càrrecs electes 

en els casos en què així s’estableixi, informar sobre les candidatures presentades per les 
organitzacions del Partit per ser ratificades pel Consell Nacional, i impulsar el compliment estricte 
d’allò que estableixen els Estatuts i Reglaments del Partit pel que fa a la confecció, votació i 
ratificació de candidatures a càrrecs electes. Aquesta Comissió col·laborarà amb la Comissió 
d’Organització i Reglaments del Consell Nacional en la proposta de noves reglamentacions sobre 
aquesta matèria i en la revisió de la normativa vigent. Aquesta Comissió estarà formada pel 
Primer Secretari o Primera Secretària, el Secretari o Secretària d’Organització del Partit, el 
Secretari o Secretària de la Dona, el Primer Secretari o Primera Secretària de la JSC, 
tres membres més de la Comissió Executiva del Partit, i consellers i conselleres nacionals que 
tinguin el suport manifestat per escrit de 20 consellers i conselleres nacionals. Cada conseller o 
consellera nacional tan sols podrà signar un escrit d’aquesta naturalesa. A les reunions de la 
Comissió Electoral del Partit hi seran presents amb veu els i les caps de llista corresponents a 
cada candidatura considerada.  

 
 
 El resultat de les seves deliberacions serà públic i haurà de justificar la idoneïtat dels candidats i 

candidates proposats al Consell Nacional. 
 
 Art. 7.2. Membres del Consell Nacional 
 
 Són components del Consell Nacional: 
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 – Els i les representants elegits per les Federacions a raó d’un representant per cada 80 afiliats i 
afiliades censats o fracció superior a 40, amb la garantia que totes les Federacions tinguin 
representant i utilitzant a aquest efecte el cens del Congrés. 

 
 

 – Primers Secretaris i Primeres Secretàries de les Federacions que no siguin consellers i 
conselleres per altres conceptes.  

 – Els i les representants del Partit al Comitè Federal. 
 – 9 representants de la JSC que siguin membres del Partit. 
 
 
 – Un representant per cada Comissió Sectorial que compleixi amb els requisits d’afiliació acordats 

pel Consell Nacional.  
 – Els i les representants, fins a un màxim de 15, elegits per les organitzacions adherides d’acord 

amb l’establert al seu conveni i amb un màxim d’un per organització, sempre i quan siguin 
membres del Partit. 

 – Els membres de la Comissió Executiva i el President o Presidenta del Consell Nacional de 
l’anterior mandat congressual que hagin deixat de ser-ho, per un únic mandat. 

 
 

 Els membres de la Comissió Executiva del Partit tindran la consideració de membres del Consell 
Nacional, però no podran votar en els aspectes relacionats amb la seva gestió.  

 
 Hi assistiran amb veu, però sense vot, els membres titulars de les Comissions de Garanties, 

Control Financer i Registre d’Interessos, així com els diputats i les diputades al Parlament de 
Catalunya, Congrés de Diputats, Parlament Europeu i Senadors i Senadores que no siguin 
membres del Consell Nacional per altres conceptes. 

 
 Art. 8. La Comissió de Garanties  
 
 La Comissió de Garanties és l’encarregada de: 
 – Preservar l’acompliment dels Estatuts i els Reglaments del Partit. 
 – Assegurar l’exercici dels drets dels afiliats i afiliades. 
 – Tutelar les garanties democràtiques en els processos d’elecció i decisió a totes les instàncies 

del Partit, incloent-hi les eleccions primàries i els referèndums. 
 – Fer respectar el pluralisme intern i la llibertat d’opinió, d’expressió i de debat, i defensar els drets 

dels corrents, grups d’opinió, clubs, fòrums i plataformes de debat. 
 – Vetllar pel correcte desenvolupament dels procediments disciplinaris. 
 – Vetllar per l’aplicació dels principis continguts en el Codi Ètic del Partit. 
 
 

 La Comissió de Garanties estarà formada per un/una President/Presidenta, vuit vocals i 
cinc suplents que pertanyin com a mínim a cinc Federacions. Els i les integrants de la Comissió 
de Garanties hauran de tenir un mínim de quatre anys d’antiguitat en el Partit i hauran de distingir-
se per ser coneixedors de la matèria. 

 
  
 Els membres de la Comissió de Garanties no podran: 
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 – Treballar o prestar serveis professionals per al Partit. 
 – Ser membres de la Comissió Executiva del Partit 
 
 
 El President o Presidenta i els membres de la Comissió de Garanties seran elegits pel Congrés i 

sols retran comptes davant del següent Congrés del Partit. 
 
 El pressupost del Partit preveurà els mitjans materials i personals necessaris per tal que la 

Comissió de Garanties pugui desenvolupar les seves funcions. 
 
 La Comissió de Garanties podrà actuar d’ofici o a partir del requeriment de qualsevol afiliat o 

afiliada. La Comissió de Garanties podrà anul·lar els procediments interns que hagin vulnerat allò 
establert en els Estatuts i Reglaments del Partit, tot obligant a repetir-los.  

 
 Els i les simpatitzants també podran adreçar-se a la Comissió de Garanties quan creguin que les 

prerrogatives que els són atorgades per aquests Estatuts no han estat respectades. 
 
 Les resolucions de la Comissió de Garanties són apel·lables davant el Consell Nacional i, en 

darrera instància, davant el Congrés ordinari del Partit. 
 
 La Comissió de Garanties podrà suspendre de militància qualsevol afiliat o afiliada a qui se li hagi 

obert expedient, sempre que pugui argumentar-se la necessitat d’adoptar aquesta mesura a fi 
d’evitar mals a l’organització. Si la resolució de la Comissió de Garanties fos negativa o no es 
pronunciés en el termini establert, la persona recuperarà la plenitud dels seus drets d’afiliat o 
afiliada en el cas que li haguessin estat suspesos.  

 
 Les Comissions Executives de qualsevol nivell seran executores de les decisions adoptades per 

la Comissió de Garanties. Només en el cas de circumstàncies d’especial gravetat, la Comissió 
Executiva del Partit podrà adoptar, amb caràcter preventiu, mesures consistents en la dissolució o 
cessament en les seves funcions dels òrgans o col·lectivitats del Partit que hagin adoptat 
decisions o actituds que perjudiquin, o puguin perjudicar, el Partit.  

 
 També, si concorreguessin aquests tipus de circumstàncies, la Comissió Executiva del Partit 

podrà acordar, amb caràcter preventiu, la suspensió de militància d’un afiliat o afiliada. En aquest 
cas haurà de tramitar les actuacions a la Comissió de Garanties per tal que obri el corresponent 
expedient amb la major celeritat possible. En qualsevol dels dos casos, la decisió de la 
Comissió Executiva del Partit podrà ser recorreguda davant de la Comissió de Garanties, i la 
d’aquesta, davant del Consell Nacional. 

 
 

 Els afiliats o afiliades que hagin estat expulsats del Partit, en cas que vulguin demanar el seu 
ingrés com afiliat o afiliada, després d’un període fixat per la Comissió de Garanties, hauran de 
complir els següents requisits: 

 a) Tenir l’aprovació de l’Assemblea de l’Agrupació, a proposta de la Comissió Executiva, que 
elevarà la petició de reingrés a la Comissió Executiva de Federació.  

 b) Un cop aprovada la petició per la Comissió Executiva de Federació, i previ informe de la 
Comissió de Garanties, l’interessat o interessada serà considerat de nou afiliat o afiliada del Partit 
a tots els efectes. 
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 El funcionament de la Comissió de Garanties vindrà determinat per un Reglament aprovat pel 

Consell Nacional. 
 
 Art. 9. La Comissió de Control Financer 
  
 La Comissió de Control Financer és l’òrgan encarregat de supervisar l’administració econòmica i 

patrimonial del Partit, i de comprovar que s’ajusta a les resolucions dels òrgans competents. La 
Comissió és elegida pel Congrés i està integrada per un/una President/Presidenta i 4 
vocals, coneixedors de la matèria. Per al desenvolupament de les seves tasques, podran 
sol·licitar la col·laboració d’experts comptables. 

 
 

 Els membres de la Comissió de Control Financer no podran: 
 – Treballar o prestar serveis professionals per al Partit. 
 – Ser membre de la  Comissió Executiva del Partit 
 
 El Consell Nacional aprovarà un Reglament de funcionament de la Comissió de Control Financer. 

En qualsevol cas, la Comissió donarà compte de la seva gestió: 
 – davant del Congrés ordinari del Partit. 
 – un cop l’any, davant del Consell Nacional. 
 – cada vegada que ho demani el Consell Nacional. 
 
 Així mateix, la Comissió de Control Financer elaborarà un informe previ a la presentació per part 

de la Comissió Executiva del Partit del pressupost anual del Partit i del compte liquidat de 
l’exercici anterior. 

 
 Art. 10. La Comissió de Registre d’Interessos 
 
 El Congrés del Partit elegirà una Comissió, formada per un/una President/Presidenta, 

dos vocals i 2 suplents, que tindrà com a missió vetllar perquè els candidats o candidates a 
càrrecs públics electes o de designació per part del Partit presentin els seus estats financers i 
patrimonials en el moment de la seva elecció o designació, i cada any durant el seu mandat en 
cas de modificacions. El seu dictamen serà preceptiu per a la Comissió Electoral.  

 
 
 Cas que es detecti algun tipus d’irregularitat, serà elevada, si s’escau, a la Comissió de Garanties 

per al seu estudi i tramitació.  
 

 III.2 ÒRGANS EXECUTIUS DEL PARTIT 
 
 Art. 11.  La Comissió Executiva del Partit 
 
 La Comissió Executiva executa els acords del Congrés i del Consell Nacional, i rendeix comptes 

de la seva actuació un cop l’any davant del Consell Nacional. Específicament, són funcions de la 
Comissió Executiva l’administració i gestió del Partit, de les seves finances i patrimoni,  garantir el 
funcionament regular de les organitzacions del Partit i elaborar i mantenir el cens dels 
afiliats, afiliades i simpatitzants del Partit, vetllant pel compliment de les 
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previsions de l’article 4.2 i controlar el cobrament de quotes. Estarà facultada per 
realitzar tots els actes de domini del crèdit i administració per al desenvolupament de les activitats 
del Partit, d’acord amb les decisions del Consell Nacional, al qual rendirà comptes. Podrà atorgar 
poders a efectes de tot l’anterior a un o més dels seus membres perquè aquests actuïn de forma 
conjunta o individual, i també podrà atorgar altres poders. 

 

 Correspon a la Comissió Executiva la proposta dels càrrecs públics no electius i de representació 
que siguin competència del Partit. En qualsevol cas, la Comissió Executiva donarà comptes al 
Consell Nacional d’aquestes designacions. Correspon també a la Comissió Executiva la 
coordinació amb la Comissió Executiva de la Joventut Socialista de Catalunya, recolzant la seva 
actuació política.  

 
 Art. 11.1.  La composició de la Comissió Executiva del Partit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 11.2 Una delegació de la Comissió Executiva es reunirà periòdicament amb els Primers 

Secretaris i les Primeres Secretàries de les Federacions. 
 
 Art. 11.3  La Comissió Executiva elaborarà el seu propi Reglament de funcionament intern, que 

haurà de contemplar obligatòriament la periodicitat i la modalitat de les seves reunions, el sistema 
de convocatòria i el mètode d’adopció de les seves decisions, i el presentarà per al seu 
coneixement i ratificació al Consell Nacional dins d’un termini no superior a sis mesos després de 
la seva elecció.  

 
 
 IV. ESTRUCTURA DEL PARTIT 
 
 El Partit s’organitza territorialment en federacions i sectorialment en comissions 

sectorials 
 

 Art 12. Les Federacions  
 
 Cadascuna de les Federacions és la representació del Partit en el seu àmbit d’actuació, i tenen 

com a objectiu impulsar la implantació i descentralització territorial i aplicar, en els seus 
àmbits respectius, la política general i específica del Partit tant pel que fa a l’acció política 
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pròpiament dita com a la gestió administrativa. Estableixen els mecanismes de relació i presència 
pública, impulsen el creixement i asseguren la relació amb organitzacions del Partit d’àmbit 
superior. Les Federacions estan dotades de recursos i capacitat normativa per a la consecució 
dels seus objectius.  

 
 

 Les Federacions, en virtut de les seves realitats territorials, estan composades per Agrupacions 
que seran les organitzacions d’enquadrament dels membres censats. Així mateix, podran crear 
Regions que es dotaran dels òrgans que considerin adients per desenvolupar les seves 
competències. 

 
 Els òrgans de direcció política  de les Federacions són el Congrés o Assemblea i el Consell 

de la Federació. L’òrgan d’execució  és la Comissió Executiva. 
 
 

 Al Partit existeixen les Federacions següents: 
 I. Gironès, la Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva,  
  Ripollès, la Cerdanya i Pla de l’Estany. 
 II.  Maresme. 
 III. Vallès Oriental. 
 IV. Vallès Oest. 
 V.  Barcelonès Nord. 
 VI.  Barcelona ciutat. 
 VII. L’Hospitalet. 
 VIII. Baix Llobregat. 
 X.  Alt Penedès -Garraf. 
 XI. Bages, Berguedà, Solsonès. 
 XII. Anoia. 
 XIII.  Osona. 
 
 XVI. Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta) 
  XVII. Camp de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, 

Priorat, Tarragonès)  
 
 
 XVIII.  Comarques de Lleida, formada per la Regió Terres de Ponent (Garrigues, Noguera, Pla 

d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell) i Regió dels Pirineus (Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Pallars Jussà i Pallars). 

 XXIV. Vallès Occidental-Sud.  
 
 Art 12.1  L’Assemblea o Congrés de Federació 
 
 L’Assemblea o Congrés de Federació és l’òrgan màxim del Partit en el seu àmbit territorial 

d’actuació i estarà formada per la totalitat d’afiliats i afiliades, o bé per delegats i delegades de 
les Agrupacions elegits i elegides democràticament en proporció al cens. L’Assemblea o 
Congrés de Federació es reunirà obligatòriament entre els 30 i els 90 dies 
posteriors al Congrés del Partit.  
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 L’Assemblea de Federació es reunirà de forma ordinària amb la periodicitat 

que fixi el Consell de Federació. De forma extraordinària, es reunirà a convocatòria de la 
Comissió Executiva del Partit, de la Comissió Executiva de Federació, del Consell de Federació o 
bé quan ho sol·liciti un terç dels afiliats i afiliades o un terç de les Agrupacions que representin 
com a mínim el 25% dels afiliats/afiliades de la Federació. 

 

 Són competències de l’Assemblea o Congrés de Federació: 
 – Elegir la Comissió Executiva de la Federació i fixar-ne el lloc de residència.  
 – Elegir, com a màxim, un 25% del Consell de Federació. 
 – Establir la línia política del Partit a la Federació, d’acord amb les resolucions del Congrés.  
 – Elegir, i si s’escau, revocar els i les representants de la Federació al Consell Nacional procurant 

la representació al Consell del màxim nombre d’Agrupacions. Els consellers i conselleres 
nacionals elegits hauran d’informar de les deliberacions i acords presos a les sessions del 
Consell Nacional en l’Assemblea de Federació immediatament posterior. També ho hauran de 
fer en la sessió de l’Assemblea de la seva Agrupació immediatament posterior a la del Consell 
Nacional. 

 – Elegir els delegats i delegades al Congrés Federal o, si es dóna el cas, nomenar els candidats i 
candidates a delegats i delegades d’acord amb les normatives vigents. 

 – Aprovar les propostes de Reglament de funcionament intern. 
 – Aprovar o refusar la gestió del Consell i de la Comissió Executiva de la Federació, així com la 

rendició de comptes. 
 – Elegir la Comissió de Control Financer de la Federació.  
 
 Art. 12.2. El Consell de Federació 
  
 El Consell de Federació és l’òrgan màxim de direcció política de la Federació, mentre no estigui 

reunida l’Assemblea o Congrés. El Consell de Federació es reunirà almenys una vegada cada 
tres mesos, i la Comissió Executiva de Federació presentarà un informe de la gestió com a mínim 
una vegada l’any.  

 
 Són membres del Consell de Federació:  
 – Els Primers Secretaris i Primeres Secretàries de les Agrupacions Locals que no hagin estat 

elegits per cap altre concepte, sempre i quan el Reglament de la Federació ho contempli.  
 – Els consellers i conselleres elegits pel Congrés o l’Assemblea de Federació en la quantitat que 

aquesta última fixi, que no superarà el 25% del Consell. Pot acordar-se també que tots provinguin 
de les Agrupacions.  

 – Els consellers i conselleres elegits democràticament per les Agrupacions en proporció al cens, 
tot garantint que totes les Agrupacions tinguin representació en una quantitat que es fixarà al 
Congrés o l’Assemblea de Federació.  

 – Entre 5 i 10 representants de la JSC en funció de la seva realitat organitzativa. 
 – Un representant de cada comissió sectorial constituïda en el seu àmbit . 
 – Els membres del Consell Nacional, els Diputats i Diputades provincials, els consellers i 

conselleres comarcals, i els Parlamentaris i Parlamentàries afiliats d’una Federació hauran 
d’assistir a les reunions del Consell amb veu, però sense vot. 

 – El Primer Secretari o Primera Secretària de la JSC en aquella Federació.  
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 Són competències del Consell de Federació:  
 – Vetllar pel compliment del programa d’actuació política de la Federació aprovat a les 

resolucions de l’Assemblea o el Congrés. 
 – Regular la periodicitat de les convocatòries ordinàries de l’Assemblea o el Congrés de la 

Federació.  
 – Controlar la gestió de la Comissió Executiva de la Federació i revocar-la, si correspon, totalment 

o parcialment.  
 – Cobrir, d’entre els seus membres, les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva de la 

Federació per dimissió, revocació o altres causes. El Consell podrà cobrir vacants de la Comissió 
Executiva fins a un 50% del total dels seus membres. Si el nombre de vacants produïdes és 
superior a aquest 50%, així com en el cas de dimissió del Primer Secretari o Primera Secretària, 
s’haurà de convocar Assemblea o Congrés de Federació extraordinari per procedir a una nova 
elecció de la Comissió Executiva en un termini màxim de 60 dies. 

 – Aprovar els pressupostos de la Federació en el marc dels pressupostos generals del Partit, i 
examinar els informes de la Comissió de Control Financer.  

 – Aprovar els ingressos extraordinaris amb finalitat específica. 
 – Reconèixer les noves Agrupacions que es puguin constituir i fixar-ne l’àmbit. 
 – Elevar propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació pública al Consell 

Nacional d’entre les propostes de les Agrupacions Locals. 
 – Elaborar el seu propi Reglament de funcionament. 
 – Cedir competències a les Regions, Organitzacions Comarcals, i a Organismes de    

Coordinació entre comarques, si se’n creen.  
 – Proposar al Consell Nacional la convocatòria de referèndums sobre decisions polítiques 

puntuals d’importància cabdal. 
 
 Els membres de la Comissió Executiva seran considerats membres del Consell de Federació,  

però no podran exercir el dret a vot quan s’examini la seva gestió  
 
 Art. 12.3.   La Comissió Executiva de Federació  
 
 La Comissió Executiva de la Federació executa els acords de l’Assemblea o Congrés i les 

decisions del Consell de Federació, i aplica al seu àmbit la política general del Partit decidida pels 
òrgans d’àmbit nacional. Actuarà col·legiadament, si bé els seus i les seves integrants tindran 
responsabilitats individualment assignades i retrà comptes al Consell de Federació un cop l’any.  

 
 Són funcions específiques de la Comissió Executiva de Federació: 
 – Elaborar i mantenir el cens dels afiliats i afiliades i el registre de simpatitzants de la 

Federació.  
 – Administrar, en nom dels òrgans nacionals, els béns del Partit al seu àmbit. 
 – Controlar el cobrament de quotes. Subsidiàriament i prèvia notificació escrita, en el 

cas que no ho faci l’agrupació corresponent, informar de la pèrdua de la 
condició d’afiliat o afiliada, als qui no cotitzin i passar a considerar-los 
simpatitzants del Partit 

 – Mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials en el seu àmbit. 
 – Organitzar i promoure la formació dels afiliats i afiliades. 
 – Fomentar la implantació i l’us de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació tant en el si del Partit com en la seva relació amb la societat 
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 – Organitzar i dirigir les campanyes electorals al seu àmbit, d’acord amb la seva planificació 

general.  
 – Realitzar totes les activitats necessàries per a l’acompliment de les finalitats del Partit en l’àmbit 

de la Federació. 
 – Coordinar l’activitat dels càrrecs públics electes adscrits a l’àmbit de la Federació. 
 – Coordinar els programes de vertebració de l’espai electoral socialista. 
 – Proposar a la Comissió Executiva del Partit el cessament de les funcions de Comissions 

Executives de les Agrupacions Locals en casos d’especial gravetat, i assumir-ne les funcions 
mentre no hi hagi resolució per part d’aquesta.  

 – Donar suport a la JSC en el seu àmbit  
 La Comissió Executiva de la Federació està formada pel nombre de Secretaris i Secretàries que 

considerin oportuns l’Assemblea o el Congrés de la Federació i pel Primer Secretari o 
Primera Secretària de la JSC de la Federació. A les Federacions pluricomarcals 
assistiran a les seves reunions els Coordinadors o Coordinadores Comarcals. El 
seu mandat està comprès entre Congrés i Congrés, excepte en cas de rebre un vot de censura 
per la seva gestió o de ser revocada pel Consell o l’Assemblea o Congrés de la Federació.  

 
 Art. 13.  Les Agrupacions  
 
 L’Agrupació és l’organització responsable d’impulsar, en el seu àmbit, la política global del Partit. 

Constitueixen l’eix vertebrador del Partit 
 
 Les Agrupacions Locals són d’àmbit territorial o d’àmbit temàtic. 
 
 Les Agrupacions Locals es constituiran en base a criteris geogràfics i administratius, de manera 

que cada Agrupació comprengui un municipi. Quan el nombre d’afiliats i afiliades o bé altres 
criteris ho aconsellin, es podran crear diverses Agrupacions dins d’un mateix municipi, o bé reunir 
diversos municipis en una única Agrupació.  

 
 La constitució de noves Agrupacions Locals o la divisió o unió d’Agrupacions Locals  preexistents 

correspon als Consells de Federació, a proposta de les Comissions Executives de Federació, 
sense perjudici de les facultats del Consell Nacional per a la modificació del nombre i l’àmbit de 
les Agrupacions. 

 
 Quan dins d’una Federació d’àmbit superior al municipal existeixin diverses Agrupacions d’un 

mateix municipi, o quan dins l’àmbit d’un municipi existeixin diverses Agrupacions, la Comissió 
Executiva i el Consell de Federació assumiran la direcció política del Partit en l’àmbit del municipi. 

 
 Les Agrupacions Locals es podran constituir quan el nombre d’afiliats i afiliades de l’àmbit 

corresponent sigui superior a 10. 
 
 Les Agrupacions tindran com a òrgan de direcció l’Assemblea, i com a òrgan d’execució, una 

Comissió Executiva que actuarà col·legiadament, si bé els seus i les seves integrants tindran 
responsabilitats individualment assignades. Les Agrupacions podran constituir en el seu si 
Seccions que enquadrin els afiliats i afiliades segons criteris territorials o d’un altre tipus.  

 
 Les Agrupacions podran constituir grups de treball específics, fòrums , clubs d’opinió, d’oci o 
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d’activitats, i tot tipus de grups i associacions que facilitin l’activitat dels afiliats i afiliades i dels i de 
les simpatitzants.  

 
 Art. 13.1. L’Assemblea d’Agrupació 
 
 L’Assemblea d’Agrupació, formada per tots els seus afiliats i afiliades, és l’òrgan màxim de decisió 

en el seu àmbit i es reunirà almenys una vegada cada tres mesos. Elegeix la Comissió 
Executiva, i aplica les línies d’acció política general al seu àmbit d’acord amb les definides a nivell 
nacional i de Federació. Es pronuncia sobre les proposicions al Congrés i elegeix els 
representants de l’Agrupació al Consell de Federació. 

 
 Les convocatòries de les Assemblees d’Agrupació es faran arribar a les seves 

respectives Comissions Executives de Federació.  
 
 Són també funcions de l’Assemblea:  
 – Elegir delegats i delegades als Congressos o Assemblees del Partit i aprovar-ne ponències, 

proposicions i esmenes. Les Agrupacions elegiran els seus delegats i delegades al Congrés en 
una Assemblea convocada expressament. El nombre de delegats i delegades es fixarà en funció 
del cens d’afiliats i afiliades d’acord amb el Reglament del Congrés. Es garantirà que cada 
Agrupació enviï, com a mínim, un delegat o delegada al Congrés, si el seu nombre d’afiliats i 
afiliades és superior a la fracció aprovada pel Consell Nacional en el moment de la convocatòria. 
Una vegada convocat el Congrés pel Consell Nacional, els afiliats i afiliades que es donin d’alta al 
Partit no tindran el dret a ser ni electors o electores ni elegibles, segons el cas, en el procés 
d’elecció dels delegats i delegades. 

 – Aprovar o rebutjar la gestió de la Comissió Executiva de l’Agrupació.  
 – Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de l’Agrupació, excepte si el Reglament de 

Federació ho regula d’una altra manera. 
 – Elevar al Consell de Federació propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació 

pública, en el cas que així s’especifiqui en els Reglaments d’Elecció de Càrrecs. 
 – Ratificar, en el seu cas, les propostes d’admissió de nous afiliats i afiliades. 
 – Cobrir, d’entre els seus membres, les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva per 

dimissió, revocació o altres causes. Si el nombre de vacants produïdes es superior al 50%, així 
com en el cas de la dimissió del Primer o Primera Secretària, s’haurà de convocar Assemblea 
Extraordinària per procedir a una nova elecció de la Comissió Executiva en un termini màxim de 
60 dies. 

 – Establir el programa d’actuació política de l’Agrupació, d’acord amb les línies generals del 
programa establert pel Consell Nacional i el Consell de Federació. 

 – Elaborar els programes electorals del Partit en el seu àmbit. 
 
 Art. 13.2.  La Comissió Executiva d’Agrupació  
 
 La Comissió Executiva de l’Agrupació executa, en l’àmbit de l’Agrupació, les resolucions de 

l’Assemblea, i aplica la línia política definida pels òrgans del Partit a nivell superior. La Comissió 
Executiva de l’Agrupació informarà de la gestió almenys un cop l’any. El mandat de la Comissió 
Executiva de l’Agrupació està comprès entre Congrés i Congrés, exceptuant els casos en què 
rebi un vot de censura per la seva gestió o sigui revocada per l’Assemblea de l’Agrupació. El 
seu mandat s’acaba amb la convocatòria d’una Assemblea d’Agrupació que 
s’ha de reunir entre els 30 i els 45 dies posteriors a la reunió de l’Assemblea o 
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Congrés de Federació, per donar comptes de la seva gestió i elegir nova 
Comissió Executiva.  Estarà integrada per un mínim de tres membres.  

 
 - Podran assistir a les reunions de la Comissió Executiva d’Agrupació l’alcalde 

o cap de llista del municipi així com el portaveu del Grup Municipal Socialista 
que siguin afiliats/afiliades del PSC  

 
 En aquelles agrupacions on la JSC tingui presència orgànica, el seu Primer 

Secretari o la seva Primera Secretària també formarà part de la Comissió 
Executiva d’Agrupació. On no hi hagi presència orgànica de la JSC, el PSC 
tindrà entre els seus objectius prioritaris constituir l’Agrupació local de la 
Joventut Socialista de Catalunya. 

 
 Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació: 
 – Admetre les noves afiliacions.   
 – Elaborar i mantenir el cens dels afiliats, afiliades i simpatitzants de l’Agrupació.  
 – Controlar el cobrament de quotes retornades.  
 – Promoure i mantenir  relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials del seu àmbit. 
 – Organitzar i promoure el debat intern, així com la formació dels afiliats i afiliades, impulsant el 

treball en equip 
 – Organitzar i dirigir les campanyes electorals al seu àmbit d’acord amb la planificació general 

d’aquestes últimes. 
 – Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels afiliats i afiliades als 

diferents àmbits d’acció política i social. 
 – Establir els mecanismes de relació i coordinació amb els Grups Municipals Socialistes que 

reglamenti el Consell Nacional. 
 – Coordinar l’activitat dels càrrecs públics adscrits a l’Agrupació. 
. – Coordinar la relació amb els i les simpatitzants, portar-ne un registre i vetllar per la seva 

incorporació a les activitats de l’Agrupació.  
 – Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai electoral 

socialista que s’estableixin.  
 – Organitzar i impulsar tots els programes i activitats necessàries per a l’acompliment 

dels objectius del Partit en l’àmbit de l’Agrupació. 
 
 Art. 13.3. L’Agrupació Socialista  Universitària  
  
 L’Agrupació Socialista Universitària és una agrupació adscrita a la Federació 

de Barcelona que impulsa i coordina també les funcions d’àmbit sectorial 
d’Universitats i Recerca del Partit. 

 Per a ser membre de la Comissió Executiva de l’ASU caldrà estar-hi 
afiliat/afiliada o adscrit/adscrita. 

  
 Art. 13.4. Les Organitzacions Comarcals 
 
 Les Federacions pluricomarcals podran constituir Organitzacions Comarcals, 

amb un òrgan de direcció que tindrà un Coordinador/Coordinadora. Les seves 
funcions seran les de coordinar amb el corresponent grup socialista, l’actuació 
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en el Consell Comarcal, així com impulsar l’acció política i la dinamització de 
les Agrupacions Locals. 

 
 Art. 13.5. Agrupació virtual 
 
 La Comissió Executiva del Partit podrà posar en marxa, sota la seva dependència, una Agrupació 

l’àmbit d’actuació de la qual sigui la xarxa, i en la que els seus afiliats i afiliades desenvoluparan la 
vida orgànica de l’Agrupació a través d’Internet. Aquesta Agrupació tindrà un Reglament que 
regularà els seus afiliats i afiliades i que serà aprovat pel Consell Nacional. 

 
 Art. 14. Comissions Sectorials 
 
 Les Comissions Sectorials del Partit, constituïdes pel Consell Nacional a proposta de la Comissió  

Executiva, integraran els  afiliats i afiliades que desitgin organitzar-se en base a un àmbit 
especialitzat d’actuació i sol·licitin expressament la seva inc orporació. Aquest enquadrament, a 
diferència de les Agrupacions, tindrà caràcter funcional. Les Comissions Sectorials estaran 
obertes als i a les simpatitzants que ho sol·licitin, els quals podran participar plenament en les 
seves activitats, segons queda definit en aquests Estatuts. 

 
 Les Comissions Sectorials del Partit tindran les funcions següents:  
 – Organitzar l’acció dels i de les simpatitzants, i dels afiliats i afiliades en el seu àmbit específic, i 

assegurar-hi la presència del Partit, sempre sota la direcció dels òrgans d’execució del Partit en 
l’àmbit territorial corresponent. 

 – Col·laborar en els treballs electorals, fonam entalment en l’elaboració de programes electorals i 
de govern en l’àmbit sectorial específic de cada Comissió.  

 – Col·laborar en les tasques de formació i expansió del Partit.  
 – Assessorar en la seva especialitat els grups Parlamentaris i els organismes de govern de tipus 

municipal, comarcal i nacional. 
 – Col·laborar en la concreció de les alternatives del Partit en el seu sector a partir de les 

resolucions dels Congressos i Assemblees, i en especial, amb l’aportació als Consells i 
Comissions Executives del material necessari per al desenvolupament de les seves funcions. 
També podran presentar esmenes i ponències del seu àmbit al Congrés del Partit. 

 – Organitzar sota la direcció de l’òrgan d’execució corresponent la presència externa del Partit a 
l’àmbit específic de cada Comissió.  

 – Presentar propostes de candidats i candidates del seu àmbit als òrgans del Partit encarregats 
de l’elaboració de les llistes electorals. 

 
 Art. 14.1.  L’organització de les Comissions Sectorials 
 
 Les Comissions Sectorials s’organitzaran d’acord amb les seves pròpies característiques. Les 

normes de funcionament, que hauran de ser aprovades pel Consell Nacional a proposta de la 
Comissió d’Organització i Reglaments del mateix. Les Comissions Sectorials 
comptaran per al desenvolupament de les seves activitats amb els mitjans 
adequats. Tindran en compte els criteris següents: 

 
 – L’estructura organitzativa estarà constituïda a nivell nacional per la Conferència de membres i, a 

proposta d’aquesta, pel Comitè Coordinador i pel Delegat o Delegada General, que actuaran sota 
la supervisió del Secretari o Secretària corresponent de la Comissió Executiva.  
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 – El Delegat o Delegada General serà membre del Consell Nacional amb veu i vot. En el cas que 

el Delegat o Delegada General ja sigui membre del Consell Nacional per un altre concepte, la 
Conferència Nacional podrà elegir expressament una altra persona per desenvolupar aquesta 
funció.  

 
 – Els Comitès Coordinadors s’encarregaran de la coordinació i impulsió de la política sectorial 

respectiva sota la direcció de la Comissió Executiva del Partit, que assignarà un Secretari o 
Secretària a cadascuna de les Comissions Sectorials constituïdes. Els Comitès 
Coordinadors estaran formats per les secretaries que es considerin 
necessàries, sota la direcció del Delegat/Delegada General. 

 
 – La Comissió Executiva del Partit durà un registre de tots els i les simpatitzants, afiliats i afiliades 

que s’hagin inscrit personalment a cadascuna de les Comissions Sectorials, i establirà els mitjans 
necessaris per comunicar l’existència de totes les Comissions Sectorials constituïdes o en vies de 
constitució, amb la finalitat de permetre la inscripció de tothom que ho desitgi a les Comissions 
Sectorials. Les Comissions Sectorials han d’afavorir la participació dels militants 
i es reuniran en plenari com a mínim un cop l’any  

 
 – Les Comissions Sectorials a nivell nacional podran tenir el seu equivalent a la Federació i fins i 

tot a nivell d’Agrupació, sempre que la realitat organitzativa ho permeti. En qualsevol cas, 
actuaran sota la direcció de les Comissions Executives del seu àmbit i d’acord amb les normes 
que estableixi el Consell de Federació, atenent les ja establertes pel Consell Nacional.  

 
 – El conjunt de Delegats i Delegades Generals constituiran la Comissió de Coordinació Sectorial 

del Partit, la qual es reunirà periòdicament amb representants de la Comissió Executiva del 
Partit per tal d’assessorar-la pel que fa a les seves actuacions corresponents als diferents àmbits 
de treball de les Comissions Sectorials. La Comissió de Coordinació Sectorial del 
Partit elevarà, anualment, un informe al Consell Nacional sobre el balanç i 
perspectives de la Política Sectorial de Partit. 

 
 Art. 14.2. Els Grups de Treball Sectorial 
 
 Els Grups de Treball Sectorial es constitueixen per impulsar temes específics i concrets, i per 

contribuir a l’elaboració programàtica i a l’acció política del Partit. En aquests àmbits de treball 
podran incorporar-s’hi afiliades i afiliats, així com simpatitzants.  

 
 Els Grups de Treball Sectorial es podran desenvolupar en els diferents nivells territorials del 

Partit. La decisió de crear els Grups de Treball Sectorial serà objecte d’aprovació de l’òrgan de 
direcció corresponent, a proposta del membre de la Comissió Executiva del sector de treball a 
què el grup temàtic fa referència, o d’una cinquena part dels membres de l’Executiva 
corresponent. Els grups que desitgin constituir-se hauran de comunicar-ho a l’òrgan de direcció o 
executiu corresponent. 

 
 
 V. L’OBERTURA DEL PARTIT 
 
 Art. 15.  Organitzacions adherides i associades 



comissió 4
 

 

 

37 

 
 Podran adherir-se al Partit les associacions culturals, professionals, recreatives, cooperatives, 

centres d’estudis, clubs d’opinió o similars i col·lectius sectorials, sempre que ni en els seus 
Estatuts ni en les seves finalitats hi hagi contradicció amb els principis ideològics del Partit. 
L’adhesió es formalitzarà mitjançant un conveni subscrit amb la Comissió Executiva del Partit, en 
què s’especificaran els drets i deures de les organitzacions adherides, entre els quals hi podrà 
haver la participació en el Congrés del Partit i en el Consell Nacional, així com les modalitats 
d’aquesta participació. El Consell Nacional haurà de ratificar aquests convenis. 

  
 Acords semblants podran establir-se a nivell de Federació previ acord, en qualsevol cas, del 

Consell de Federació corresponent, i ratificació per part del Consell Nacional. 
 El Partit podrà establir protocols de col·laboració i treball conjunt amb les associacions de 

finalitats politicoculturals i formes organitzatives afins. Correspon a la Comissió Executiva del 
Partit sotmetre al Consell Nacional aquests convenis, on s’hi estableixi la forma de relació, per a 
la seva aprovació. Acords semblants podran establir-se a nivell de Federació i Agrupació previ 
acord, en qualsevol cas, del Consell de Federació corresponent, i ratificació per part del Consell 
Nacional. 

 
 
 VI.  JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
 
 Art. 16. Joventut Socialista de Catalunya  
  
 La Joventut Socialista de Catalunya és l’organització juvenil socialista sorgida el 1978 de la 

voluntat unitària de les tres organitzacions juvenils socialistes de Catalunya. La JSC és 
l’organització dels i de les joves socialistes de Catalunya i, com a tal, es relaciona amb el PSC 
compartint l’opció estratègica global i els principis ideològics definits pels Congressos i òrgans 
de direcció d’aquest. El Partit reconeix com a política de joventut aquella elaborada per la JSC, i 
en coordina l’actuació política envers la joventut amb la JSC.  

 
 Els i les joves afiliats i afiliades del Partit que desenvolupin una política a l’àmbit juvenil hauran 

de fer-ho a través de la JSC, a la qual hauran d’afiliar-se.  
 
 Les relacions entre el Partit i la JSC seran fixades per un protocol que el Consell Nacional 

establirà amb la JSC, on s’especificaran les relacions entre els corresponents òrgans a tots els 
nivells. Aquest protocol contemplarà la presència d’una representació de la JSC en tots els 
òrgans de direcció del Partit i serà aprovat en el termini d’un any d’ençà la cloenda del 10è. 
Congrés del PSC.  

 
 Els afiliats i afiliades a la JSC podran assistir amb veu i sense vot a les Assemblees d’Agrupació 

del PSC, encara que no siguin membres del Partit. 
 
 
 VII.  PATRIMONI I RÈGIM JURÍDIC 
 
 Art. 17.  Patrimoni 
  
 El patrimoni del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) està constituït pels béns i drets 
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de qualsevol classe, adquirits per qualsevol títol legal, i és indivisible. L’expulsió, suspensió o 
dimissió dels afiliats i afiliades, o la dissolució de Federacions o Agrupacions territorials o 
Comissions Sectorials, no confereix cap dret a quotes, reembossaments o divisions del patrimoni, 
el qual és sempre de l’exclusiva titularitat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).  

  
 Els recursos econòmics i financers del Partit estan constituïts per:  
 – Les quotes ordinàries dels seus afiliats i afiliades. 
 – Les aportacions econòmiques dels càrrecs institucionals electes i de designació.  
 – Les aportacions econòmiques extraordinàries que puguin acordar els seus òrgans de direcció.  
 – Les aportacions econòmiques dels seus i les seves simpatitzants.  
 – Els rendiments del seu patrimoni. 
 – El producte de les seves activitats. 
 – Les donacions, herències, llegats, subvencions, extorns o qualsevol altra 

aportació que rebi. 
 – Els crèdits que concerti. 
 
 Tots els que vulguin ostentar la condició d’afiliats i afiliades estaran obligats a abonar una quota 

que cada afiliat o afiliada definirà i comunicarà a la Comissió Executiva de la seva Agrupació. 
Aquesta quota no serà inferior a 60 euros anuals, excepte, en cas de greus 
dificultats econòmiques que no podrà ser inferior a 12 euros anuals. 

 
 La formalització de les operacions de venda, pignoració o hipoteca dels béns patrimonials del 

Partit serà acordada, prèvia aprovació del Consell Nacional, per la Comissió Executiva del Partit. 
No caldrà l’aprovació prèvia del Consell Nacional per a la compra ni per a la constitució 
d’hipoteca, sempre que aquesta es constitueixi de forma simultània a l’adquisició de l’immoble 
gravat per la mateixa.  

 
 
 VIII. CÀRRECS PÚBLICS 
 
 Art. 18. Designació 
 
 La designació dels membres del Partit candidats o candidates a càrrecs de representació pública 

correspondrà sempre al Consell Nacional, a proposta de la Comissió Electoral. 
 
 Les propostes de cap de llista a les eleccions locals, al Parlament de Catalunya, a les Corts 

Generals i al Parlament Europeu, seran sempre elevades al Consell Nacional, després del 
procés de participació dels afiliats i afiliades  i òrgans del Partit establert en el 
Reglament d’Elecció de Càrrecs Públics del Partit. 

 
 A les eleccions de caràcter local, en cas d’existir discrepàncies per part de la Comissió Electoral 

del Partit, aquesta demanarà a l’organisme del Partit que hagi fet la proposta un informe raonat 
respecte a la candidatura proposada, el qual serà examinat abans de prendre la resolució 
definitiva. 

 
 En l’elecció dels membres de la Diputació Provincial i Consells Comarcals, serà preceptiva la 

consulta a l’Assemblea dels regidors i regidores del territori corresponent, mitjançant votació lliure 
i secreta. 
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 Art. 19. Relacions dels electes i càrrecs públics amb el Partit 
 
 La relació entre els electes i càrrecs públics amb el Partit estarà regulada per un Reglament 

aprovat pel Consell Nacional, dintre de les normes previstes en aquests Estatuts. Els càrrecs de 
representació pública (parlamentaris i parlamentàries, membres de les corporacions locals, etc.) 
assistiran a les reunions de l’òrgan de direcció de l’àmbit corresponent, i hi tindran veu. 

 
 Els afiliats i afiliades del Partit que ocupin càrrecs públics en representació d’aquest, siguin 

electes o de lliure designació, estan obligats a lliurar una aportació econòmica mensual en funció 
dels criteris que s’estableixin en el Consell Nacional. Així mateix, la Comissió Executiva 
promourà que les persones independents que ocupin càrrecs electes en les candidatures 
socialistes o càrrecs de lliure designació en institucions governades pel Partit facin també 
aportacions econòmiques al Partit, seguint els mateixos criteris que els vigents per als afiliats i 
afiliades. 

 
 Els càrrecs públics, en el moment del seu nomenament i en el moment del seu cessament, 

hauran de lliurar a la Comissió de Registre d’Interessos una declaració de béns i activitats. Ho 
realitzaran cada any durant el seu mandat, en cas de modificacions substancials. Així mateix, la 
Comissió de Registre d’Interessos podrà demanar als càrrecs públics còpia de la seva declaració 
de renda i patrimoni. 

 
 La gestió i els objectius (o pla de treball) dels grups parlamentaris i grups municipals hauran de 

ser debatuts anualment en els òrgans de direcció corresponents (Consell Nacional, Consell de 
Federació o Assemblea d’Agrupació).  

 
 Els grups parlamentaris adscriuran els seus membres en un àmbit territorial i/o sectorial, i aquests 

hauran d’informar de la seva tasca al menys dues vegades l’any. 
 
 Per als membres del Partit elegits a d’altres àmbits d’activitat política o que ocupin alts càrrecs a 

l’administració, se seguiran els criteris establerts per als parlamentaris i parlamentàries, tant en el 
terreny polític com en l’econòmic. Assistiran a les reunions de l’organisme de direcció de l’àmbit 
territorial corresponent amb veu, però sense vot. 

 

 Serà una obligació de tots els càrrecs electes i de designació afiliats o 
simpatitzants del Partit el compliment dels seus compromisos programàtics i 
polític.  

 
 Art. 20. Els Grups Parlamentaris i Municipals 
 
 Els membres de les candidatures del Partit que ocupin càrrecs electius de representació pública 

formaran grups parlamentaris, municipals o de qualsevol altre tipus. La seva actuació i relació 
amb l’organització s’ajustarà als punts següents: 

 – Cada grup actuarà de comú acord amb l’òrgan executiu del seu nivell, i designarà d’entre els 
seus membres un o una portaveu, i en el cas dels grups parlamentaris, una comissió permanent, 
d’acord amb els respectius reglaments. El grup coordinarà i impulsarà la política parlamentària o 
municipal, sota la direcció dels òrgans corresponents de Partit a cada nivell. 

 – El Primer Secretari o Primera Secretària, el Secretari o Secretària de Coordinació Institucional i 
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el de Política Municipal i Territorial corresponents, assistiran a les reunions del Grup quan no en 
siguin membres. 

 
 – La Comissió Executiva de l’àmbit corresponent arbitrarà les mesures oportunes perquè 

regularment els grups parlamentaris i municipals informin de la seva gestió i, en general, sobre 
la política parlamentària o municipal realitzada. Com a mínim una vegada a l’any, els Grups 
Municipals informaran a l’Assemblea de l’àmbit corresponent de la seva gestió 
i objectius futurs  

 
 IX.   DISPOSICIONS VÀRIES 
 
 Art. 21. Els mitjans de comunicació del Partit  
 
 Els diaris, revistes i altres mitjans de comunicació social que siguin propietat del Partit dependran 

políticament i administrativa de la Comissió Executiva del Partit o, en el seu cas, de la Comissió 
Executiva de Federació, Agrupació o Comissió Sectorial, amb l’acord de la Comissió Executiva 
del Partit. Les publicacions i elements de difusió del Partit hauran de respectar 
la línia d’imatge corporativa aprovada per la Comissió Executiva del Partit. El 
Partit impulsarà les comunicacions mitjançant les noves tecnologies 

 
 Art. 22. Llibertat d’expressió i corrents d’opinió  
  
 El Partit considera que la llibertat d’expressió i discussió interna és un dels seus patrimonis 

fonamentals, i creu que els afiliats, afiliades i simpatitzants poden i han d’expressar les seves 
opinions, tant de forma individual com col·lectiva, en tots els moments de la vida política de 
l’organització.  

  
 Amb aquesta finalitat, com a garantia i impuls de la pluralitat, democràcia interna i ple respecte als 

drets dels afiliats i afiliades, es podran constituir en el si del Partit: corrents d’opinió, clubs de 
debat o d’afinitats, fòrums  i, fins i tot, associacions temporals d’afiliats i afiliades. 

 Per a la constitució de qualsevol d’aquestes formes d’associació interna, tan sols caldrà la 
comunicació formal a la Primera Secretaria i a la Secretaria d’Organització del Partit, que 
n’hauran d’acusar recepció.  

 
 En la comunicació s’expressaran les tesis polítiques dins de l’ideari socialista que es formulen 

explícitament recollides en textos publicats o en projecte mecanografiat. En aquest document es 
fixaran el domicili i nom dels afilats i afiliades que representin aquestes entitats, per facilitar les 
comunicacions dels organismes del Partit.  

 
 Art. 23. Clubs, Fòrums, Fundacions i d’altres 
 
 El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), d’acord amb la seva plena capacitat jurídica i 

patrimonial, podrà crear, establir i fundar Associacions i altres entitats d’interès social, dotar-les de 
patrimoni i regular-ne les normes de funcionament i direcció. Els patrons i càrrecs directius 
d’aquests organismes seran proposats per la Comissió Executiva, que en retrà comptes al 
Consell Nacional. 

 
 Art. 24. Congrés Federal 
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 El Partit enviarà els seus delegats i delegades i les seves delegacions al Congrés Federal perquè 

participin en les sessions i els debats, i per a l’adopció dels programes i resolucions pertinents 
d’àmbit estatal. Així mateix, el Partit estarà representat en el Comitè Federal, d’acord amb 
aquests Estatuts i en virtut de criteris de proporcionalitat derivats de l’afiliació existent. Els 
membres del Partit que optin a formar part de la Comissió Executiva Federal del PSOE seran 
presentats, o si s’escau, ratificats pel Partit, a través dels mateixos delegats i delegades que 
siguin presents al Congrés Federal. 

 
 La ratificació o elecció dels delegats i delegades del Partit al Congrés Federal, la proposta de 

candidats i candidates del Partit per a la Comissió Executiva Federal, el nomenament dels 
candidats i candidates del Partit pel Comitè Federal, així com la determinació dels criteris dels 
delegats i delegades del Partit al Congrés Federal, correspondran al Congrés del Partit, o bé, 
segons el cas, a una conferència de delegats i delegades constituïda d’acord amb les normes que 
fixi el Consell Nacional amb criteris similars als del Congrés. 

 
 Art. 25. Referèndums 
 
 Per a la presa de decisions polítiques de gran importància, es podran convocar referèndums en 

els que tots els afiliats i afiliades i simpatitzants decidiran mitjançant el vot individual, lliure, directe 
i secret, sobre la qüestió objecte de la consulta. 

 
 Els referèndums seran convocats pel Congrés del Partit, pel Consell Nacional o per la Comissió 

Executiva del Partit, per decisió pròpia o a instància, bé del 15% dels afiliats i afiliades a través de 
petició escrita, bé de la meitat més una de les Federacions o de la meitat més una de les 
Agrupacions, sempre que, en aquests casos, representin com a mínim un 40% dels afiliats. 

 
 Art. 26. Conferències Nacionals 
 
 El Consell Nacional podrà convocar, a proposta de la Comissió Executiva del Partit, i com a 

mínim una vegada al llarg del mandat, una Conferència de delegats i delegades elegits i 
elegides per les Agrupacions amb un ordre del dia que inclourà el debat de la política 
general del Partit. També es podran convocar Conferències Nacionals per 
tractar temes sectorials d’especial transcendència. Les resolucions finals 
adoptades per la Conferència Nacional s’incorporaran en el procés 
d’elaboració els programes electorals del Partit. En el moment d’efectuar la 
convocatòria, el Consell Nacional aprovarà un document marc que desenvolupi els temes de debat . 

 
 Art. 27. Limitació de mandats i incompatibilitats  
 
 És criteri del Partit que cap persona exerceixi la mateixa responsabilitat 

pública o orgànica durant més de tres mandats consecutius sencers. Així 
mateix, és criteri del Partit evitar l’exercici simultani de més de dos càrrecs 
institucionals o executius en el si del Partit a menys que la simultaneïtat sigui 
obligada per raons legals o estatutàries. Aquests dos criteris hauran de 
compatibilitzar-se amb els objectius polítics i organitzatius del Partit 
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 Art. 28. La democràcia paritària  
 
 Es garantirà que cap dels dos gèneres tingui una presència inferior al 40% en 

els òrgans  de  direcció, execució del Partit. En les candidatures electorals és 
garantirà aquest principi al llarg de la candidatura 

 
 Art. 29. El Consell de les Dones Socialistes 
 
 Per promoure una major participació i presència real de les dones socialistes dins i fora del Partit 

s’estructura, sota la coordinació de la Secretaria de la Dona, una organització de tipus transversal 
que es denomina Consell de les Dones Socialistes i que té funcions d’assessorament, debat i 
impuls del feminisme socialista i de les polítiques d’igualtat d’oportunitats i drets de 
les dones dins i fora del Partit. 

 
 Art. 30. Revisió i elaboració de Reglaments 
  
 El Consell Nacional elaborarà o modificarà els Reglaments necessaris per desenvolupar aquests 

Estatuts.  
 
 Art. 31. Normes de funcionament de les organitzacions del Partit 
  
 Les organitzacions del Partit, en els diferents àmbits, podran elaborar les seves pròpies normes 

de funcionament intern. Les normes estaran d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts, en 
el marc de les que regulen el funcionament dels òrgans d’àmbit superior, i hauran de ser 
aprovades per l’òrgan de direcció d’àmbit superior a proposta de l’Assemblea corresponent. En 
cap cas es podran incloure clàusules que comportin, directament o indirecta, una modificació, 
ampliació o restricció dels drets, o bé obligacions que els presents Estatuts estableixen amb 
caràcter general per a tots els membres del Partit. Es considerarà nul·la de ple dret qualsevol 
norma que contradigui allò que es disposa en aquests Estatuts. 

 
 Art. 32. La presència de membres d’òrgans executius del Partit en altres 

organismes 
 
 Els membres dels òrgans executius dels diferents nivells podran participar en tots els òrgans de 

direcció i execució de nivells territorials inferiors, amb veu i sense vot. A fi de no limitar aquest 
dret, els òrgans del Partit sempre hauran de fer arribar les convocatòries de les seves reunions 
als òrgans dels nivells territorials superiors. 

 

 Art. 33. Val d’Aran  
 
 S’han de tenir en compte les realitats diferenciades dintre de Catalunya, com és el cas de l’Aran. 

L’existència d’una cultura i llengua pròpies, del principi d’autonomia política recollit per la llei 
específica del 1990, i d’institucions i d’una organització política de partits específics de l’àmbit 
aranès, reclamen un tractament particular per al cas de l’Aran. Per tant el PSC, atenent aques ta 
singularitat, mantindrà una vinculació orgànica amb el partit polític Unitat d’Aran el qual, segons el 
protocol signat entre aquests dos partits amb data d’11 de desembre de 1999, assumeix la 
representació del PSC en el territori d’Aran, i per tant aquest no queda vinculat a cap altra 
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Federació.  
 
 S’an d’auer en compde es desparières realitats laguens de Catalonha, com ei 

eth cas d’Aran. Era existéncia d’ua cultura e lengua pròpries; deth principi 
d’autonomia politica recuelhut pera lei especifica de 1990; d’institucions e d’ua 
organizacion politica de partits especifics der ambit aranés, reclame un 
tractament particular entath cas d’Aran. Per tant, eth PSC, en tot atier aguesta 
singularitat, mantierà ua vinculacion organica damb eth partit politic Unitat 
d’Aran, eth quau, segontes eth protocòu signat entre aguesti dus partits damb 
data d’11 de deseme de 1999, assumís era representacion deth PSC en territòri 
d’Aran, e, per tant, aguest non demore estacat a cap d’auta Federació. 

 
 
 Art. 34. Coordinació de les Federacions XVI i XVII 
  
 Un organisme, elegit per les federacions XVI i XVII, atenent el respectiu 

nombre d’afiliats i afiliades, coordinarà la seva actuació pel que fa a la 
Diputació Provincial i qualsevol altre organisme d’abast provincial, així com 
per elevar propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació 
pública al Consell Nacional 

 
 Art. 34 bis. Procediment de votació  

 

  En l’elecció de delegats i delegades, així com en la d’òrgans de direcció a tots 
els nivells, quan hi hagi més candidats/candidates que llocs a cobrir, es farà 
servir un sistema de votació majoritari corregit, consistent en votar, com a 
màxim, el 75% dels llocs  a cobrir. 

 
 Art. 35. Dissolució del Partit  

  
 Serà causa d’extinció o dissolució del Partit la resolució adoptada pel Congrés convocat amb 

caràcter extraordinari i per decisió de 2/3 dels vots dels delegats i delegades que el componguin, 
sempre que la dissolució figuri a l’Ordre del Dia i la convocatòria s’hagi fet 6 mesos abans de la 
celebració del Congrés. 

 
 Art. 36. Modificació dels Estatuts  
  
 Els presents Estatuts només podrà modificar-los el Congrés. No es podrà prendre en 

consideració cap proposta de reforma sense haver inclòs abans a l’Ordre del Dia del Congrés un 
punt sobre aquest tema, i si el projecte no ha estat sotmès a debat en el si del Partit. El text base 
de discussió seran els presents Estatuts. 

 
 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
  

La Regió de l’Alt Pirineu i Aran i la Regió de Terres de Lleida esdevindran 
Federacions en el moment d’entrada en vigor de la nova ordenació territorial a 
Catalunya. 
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 Codi ètic 

 

 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 1/  El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) acorda un Codi Ètic que regula els 

comportaments públics dels seus afiliats, afiliades i simpatitzants, i que reuneix molts dels 
principis no escrits, observats reiteradament en la tradició socialista i democràtica.  

 
 2/ El present Codi Ètic té la consideració d’annex als Estatuts del Partit, i per tant, expressa una 

voluntat d’obligar tots els afiliats i afiliades i, en especial, els seus i les seves dirigents i càrrecs 
públics. Informa el contingut de tots els reglaments del Partit. La seva modificació és competència 
exclusiva del Congrés del Partit. 

 

 3/ El respecte dels preceptes del present Codi i, per tant, l’acceptació de la seva voluntat 
d’obligar, és exigible a tots els afiliats i afiliades. Seran particularment curosos en la seva 
observança els afiliats i afiliades que assumeixin responsabilitats polítiques orgàniques o 
institucionals que es distingiran, també, per complir i fer complir de forma estric ta la legalitat 
vigent. 

 
 4/ La interpretació de les disposicions del present Codi recau en la Comissió de Garanties del 

Partit. 
 
 
 PRINCIPIS GENERALS 
 
 El socialisme democràtic, una actitud ètica 
 
 5/ El socialisme democràtic és tant un projecte polític com una actitud ètica. Els afiliats i les 

afiliades al Partit dels Socialistes de Catalunya han de defensar i practicar uns criteris ètics, com a 
forma d’accedir al socialisme, entès com un moviment de reforma progressista de la societat. 

 En conseqüència, l’activitat política dels i de les socialistes es basa en una concepció del poder 
polític com a instrument de reforma social, que rebutja la noció del poder pel poder. 

 
 6/ Els criteris ètics i normes del present Codi expressen no solament un fre a actuacions 

mancades de valors socialistes, sinó també el rebuig a qualsevol actitud de permissivitat que 
pugui acabar legitimant formes de corrupció.  

 
 7/ L’afiliat i l’afiliada socialistes han de tenir una conducta personal íntegra, tant en la seva 

activitat pública com en l’activitat privada. 
 
 8/ Com a expressió d’aquesta integritat, ha de tenir i practicar una ètica del treball basada en 

l’esforç personal i en la satisfacció de viure amb el fruit del propi treball. 
 
 9/ D’acord amb aquesta ètica del treball, l’afiliat i l’afiliada socialistes han de saber que les 

retribucions i els honors als que puguin accedir en funció de les responsabilitats públiques que 
lliurement hagin acceptat, són de naturalesa pública que correspon als càrrecs que ocupen, i per 
tant, són sempre provisionals i, en conseqüència, reversibles per a les persones. 



comissió 4
 

 

 

45 

 L’accés als càrrecs públics no pot ser objecte d’interessos parcials o personals, si no es vol 
desvirtuar el caràcter reformador del projecte socialista.  

 
 10/ L’exercici d’un càrrec no és mai un privilegi. Ha de ser sempre un servei als interessos 

generals i a les persones a les que es representen o governen. No poden existir responsabilitats 
indefinides i il·limitades. Totes estan subjectes a un termini i a unes incompatibilitats. 

 
 11/  Els i les dirigents del Partit tenen una responsabilitat especial. El seu capteniment  ha de ser 

exemplar en tots els aspectes. Han d’escoltar i promoure el consens. Han de conèixer 
l’organització i promoure’n l’enfortiment. Han d’exercir un lideratge social des dels senyals 
d’identitat socialista. Han de contribuir a la difusió democràtica del poder, lluny de temptacions 
dirigistes, oligàrquiques o elitistes. 

 
 El PSC, patrimoni de la societat 
 
 12/  El Partit no és patrimoni de ningú en particular. Ni tan sols ho és del conjunt dels seus afiliats 

i afiliades. És patrimoni de la societat i, molt especialment, dels amplis sectors que desitgen una 
societat més lliure, més justa i més fraternal. 

 Els afiliats i les afiliades han d’anteposar els interessos generals als particulars, els interessos de 
la societat als interessos personals, i han de fer prevaler els interessos dels sectors més 
desfavorits o disminuïts injustament per tal de fer avançar els valors de la llibertat, la igualtat, la 
solidaritat i la justícia social.  

 
 13/ La generalització d’una consciència crítica i d’una progressiva desconfiança envers els partits 

polítics obliga tots els afiliats i totes les afiliades al PSC a treballar per fer-lo mereixedor d’una 
nova credibilitat, que eviti caure en inèrcies burocràtiques i oligàrquiques, i que el potenciï com a 
instrument adequat per col·laborar a resoldre els reptes que té plantejats la societat. 

 
 14/ Els afiliats i les afiliades actuaran per fer del Partit dels Socialistes de Catalunya una 

organització oberta, en permanent renovació i connectada amb els sectors socials que desitgen 
construir una societat sense discriminacions, desigualtats o injustícies. 

 
 El PSC, un partit plural, lliure i tolerant 
 
 15/ Cal accentuar i reforçar la diversitat enriquidora del pluralisme del Partit i avançar en el 

consens d’afinitats bàsiques, per tal d’enfortir l’acord permanent en què es fonamenta el Partit.  
 
 16/ La tolerància, com a actitud general, s’ha de practicar tant a l’interior del Partit com en les 

relacions amb la ciutadania. La tolerància és garantia de llibertat i enforteix la convivència que fa 
possible la vida democràtica. 

 Pressuposa el respecte a la dignitat personal, el respecte a les diferències i a les idees dels 
altres. Exigeix que ningú no hagi de renunciar a les pròpies conviccions. Comporta una decidida 
voluntat pràctica d’igualtat i una actitud i una capacitat permanents d’escoltar, que reforcen tant 
les actituds per al diàleg com les possibilitats de dissentir. 

 Tots els afiliats i les afiliades s’han de trobar còmodes al Partit, fent realitat en la feina de cada dia 
que tots i totes hi som necessaris i que en el PSC no hi sobra ningú.  
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 El PSC, un partit democràtic  
 
 17/ Tot afiliat i afiliada té dret a dir sempre el que creu. És condició de llibertat basada en la 

dignitat personal. Per tant, ningú en el Partit no pot ésser privat del dret a la llibertat d’expressió.  
 
 18/ La democràcia interna es basa en el dret i deure de tots els afiliats i afiliades a participar 

en la vida quotidiana del Partit, exposar i defensar els seus punts de vista i les seves 
propostes. Els acords sempre han de ser presos després d’un debat. 

 
 Tots els afiliats i afiliades tenen, també, garantits el dret a vot i el dret a ser candidats i candidates 

en els processos electorals del Partit. 
 
 19/ El sistema de majories i minories és el desenllaç natural dels processos democràtics. Afirmat 

això, els afiliats i les afiliades han de ser conscients que és preferible la recerca d’acords el més 
amplis possibles a l’aplicació estricta del principi de la majoria. En tot cas, les posicions 
minoritàries han de ser respectades. Les decisions preses democràticament pels organismes 
competents vinculen el conjunt dels afiliats i afiliades. 

 
 El PSC, un partit garantista 
 
 20/ El ple respecte als preceptes estatutaris i reglamentaris i la seva aplicació ha de ser assumit 

en tot moment per tots els afiliats i afiliades i per tots els òrgans del Partit. 
 En tot el que es refereix als drets i deures dels afiliats i afiliades, que regeixen les seves relacions 

amb els diferents òrgans del Partit, s’establirà un sistema de protecció especial per tal que siguin 
sempre escrupolosament respectats. 

 Tota vulneració relativa als drets i deures dels afiliats i afiliades haurà de ser considerada d’ofici 
per l’òrgan immediat superior del nivell on s’hagués produït l’anomalia. 

 
 21/ Una especial cura s’ha de tenir en tots els procediments relatius a la participació dels afiliats i 

afiliades en la vida interna del Partit: convocatòria de reunions, processos electorals, comissions 
de llistes, cens del Partit, processos congressuals ... 

 Més enllà de les actuacions dels òrgans ordinaris del Partit, que han de garantir el compliment 
dels Estatuts i Reglaments del Partit, la Comissió de Garanties vetllarà per evitar abusos de poder 
i tutelarà les garanties democràtiques. 

 
 Una manera de fer en l’acció interna i externa  
 
 22/ El debat polític aporta idees, projectes, propostes i lideratges. Els acords polítics generen 

consens, lleialtat i respecte col·lectiu. Per contra, el debat de persones provoca visceralitats, 
divisió i desconfiances. 

 Amb el debat polític ha de prevaler el rigor i la raó. Les decisions s’han de basar en un debat 
previ. Una vegada adoptada una decisió democràticament, esdevé la posició que els òrgans 
executius del Partit han d’aplicar i obliga tothom. 

 
 23/ La lleialtat a les decisions polítiques del Partit ha de ser permanent. La discrepància ha de 

manifestar-se des de la lleialtat, i el Partit ha de canalitzar-la democràticament. Cal saber fer ús 
de les discrepàncies sense perjudicar el Partit. 
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 24/ És reprovable que un afiliat o afiliada profereixi insults i desqualificacions personals, com 
també ho és que faci un ús sectari o esbiaixat d’informacions, o bé realitzi imputacions de 
finalitats ocultes o inexistents a d’altres companys o companyes. Tampoc és tolerable la 
marginació deliberada i la persecució encoberta d’idees o de persones. 

 
 25/ És deure de tot afiliat i afiliada fer-se responsable amb el seu nom i cognoms de les opinions 

o informacions referents al Partit que apareguin als mitjans de comunicació.  
 Els afiliats o afiliades refusaran tota pràctica, directa o indirecta, d’informació o filtració anònima 

en els mitjans de comunicació. 
 Aquestes conductes i actituds són generadores de muralles d’intransigència i de silencis que 

enrareixen la vida democràtica de qualsevol partit o grup humà.  
 
 26/ Són el debat, la tolerància, la llibertat d’expressió, la igualtat, la capacitat de diàleg, el saber 

escoltar i la garantia democràtica de les decisions els procediments que permeten evitar 
pràctiques improcedents. 

 
 27/ L’afiliat o afiliada ha d’ésser capaç de combinar la integritat personal amb la generositat i la 

responsabilitat. Aquesta exigència ha d’assolir el més alt nivell per als càrrecs orgànics i els 
càrrecs públics.  

 Aquests últims han d’assumir el compromís d’exercir amb correcció, transparència, dedicació, 
equitat i eficàcia les seves responsabilitats públiques. 

 Un càrrec públic no és, pel fet de ser-ho, ni superior ni diferent dels ciutadans i les ciutadanes. El 
polític i la política socialista, així com les persones que desenvolupin 
responsabilitats de gestió en empreses o organismes per decisió institucional, 
no poden oblidar mai que estan al servei dels ciutadans i ciutadanes, que esperen d’ells una 
actitud i un comportament personal i polític exemplars especialment pel que fa al 
respecte, transparència, rigor, diàleg i comportament democràtic 

 

 

 L’acció política dels afiliats i afiliades socialistes defensarà els valors del socialisme democràtic i, 
a través de l’enfortiment del Partit, cercarà la millor defensa dels interessos dels ciutadans i 
ciutadanes que li fan confiança. 

 
 
 NORMES DE CONDUCTA 
 
 Impuls de la renovació  
 
 28/ L’actitud dels afiliats i afiliades, tant pel que fa a la disponibilitat activa com pel que fa a la 

disponibilitat passiva, ha de ser d’acceptació de la responsabilitat que els sigui confiada i, també, 
d’acceptació del final de la responsabilitat encomanada.  

 
 29/ El final d’un mandat públic ha de comportar la renúncia automàtica al càrrec del responsable 

polític. 
 
 30/ Són necessàries mesures tendents a estimular la renovació de les persones, amb la finalitat 

d’incorporar nous companys i companyes en les tasques de responsabilitat. 
 Com a principi general, els afiliats i afiliades i el Partit han d’evitar, en la mesura del que sigui 
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possible, l’acumulació de càrrecs. 
 
 Sistema d’incompatibilitats 
 
 31/ El Partit establirà un sistema d’incompatibilitats internes i externes. 
 
 32/ Els afiliats i les afiliades afectats per la legislació sobre incompatibilitats s’acolliran, en tot cas, 

a la normativa més estricta i restrictiva.  
 
 33/ L’activitat derivada de la propietat o de l’alta direcció d’una empresa mercantil, que suposi la 

contractació directa d’obres, subministraments, serveis, contractes d’assistència tècnica, amb una 
administració pública o empresa pública, serà causa d’incompatibilitat en tot càrrec de 
responsabilitat orgànica o pública, sigui electe, de lliure designació o confiança, en l’àmbit que es 
desenvolupi l’activitat privada. 

 En el cas dels concursos públics, tot i actuant sempre d’acord amb la legalitat vigent, cal, a més a 
més, prendre totes les mesures per evitar que pugui néixer qualsevol sospita d’hipotètics 
avantatges privats. 

 
 Retribucions dels càrrecs públics 
 
 34/ Els càrrecs públics socialistes, un cop establerts uns barems salarials adequats, han d’evitar 

l’acumulació de retribucions, tot i que siguin en forma de dietes. 
 35/ Els càrrecs públics socialistes tenen l’obligació de contribuir a les finances del Partit en 

proporció als seus ingressos. 
 Tots els candidats i candidates a càrrecs públics, en el moment d’acceptar la seva designació, 

estan obligat s a presentar una declaració de béns i activitats que hauran de repetir en el moment 
de deixar el càrrec, i que haurà de ser actualitzada quan es produeixin canvis significatius. 
Aquestes declaracions seran controlades per una Comissió de Registre d’Interessos, formada per 
3 persones, elegida pel Congrés del Partit i presidida pel seu President o Presidenta. En 
qualsevol moment de l’exercici del seu càrrec, el Partit els podrà demanar l’actualització de la 
seva declaració.  

 
 36/ Els càrrecs públics socialistes han de procurar limitar les despeses derivades de l’exercici de 

les seves funcions, llevat les que siguin necessàries per raons institucionals i de protecció i 
seguretat.  

 
 Transparència 
 
 37/ A efectes del que s’estableix en el punt 35, la Comissió Executiva del Partit elaborarà el model 

unificat de document que caldrà emplenar. La Comissió de Registre d’Interessos, que en tindrà la 
custòdia, garantirà que, sot a sanció de suspensió de militància a partir d’un mes de temps des de 
la presa de possessió, tots els càrrecs públics socialistes lliuraran les dades completes al registre. 

 Cada any lliuraran còpia de la seva Declaració de Renda i del Patrimoni a la citada Comissió.  
 
 38/ El PSC s’obliga a la publicació dels comptes anuals de resultats (ingressos i despeses), 

juntament amb l’informe de la Comissió de Control Financer, concordant amb la documentació 
tramesa al Tribunal de Comptes. Cal, en particular, un estat detallat dels ingressos per evitar 
qualsevol ombra de dubte sobre finançament irregular del Partit. 
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 39/ Per tal d’assolir la màxima fiabilitat del cens, clau i mesura de la democràcia interna del Partit, 

els afiliats i afiliades han de col·laborar activament en la seva actualització permanent. 
 El Partit s’obliga a fer públic anualment un resum del cens dels seus afiliats i afiliades. 
 
 40/ L’atribució de responsabilitats interiors o exteriors als afiliats i afiliades comporta un procés de 

selecció que ha d’estar basat en uns principis que garanteixin la igualtat de tots els afiliats i 
afiliades. 

 Aquests han de tenir la seguretat que en la democràcia interna -de base en les Agrupacions i 
delegada en les Federacions i en el Consell Nacional- s’apliquen criteris de selecció objectius i 
preestablerts que, en tot cas, tindran en compte: la capacitat personal i l’eficàcia previsible per 
exercir les funcions; la valoració de l’impacte públic de la designació; la representativitat social; 
les pràctiques de relleu i de renovació, sobretot generacionals; les limitacions temporals i els 
sistemes rotatoris; l’activitat militant interna i/o l’acció política exterior.  

 
 Resolució dels conflictes 
 
 41/ Tot afiliat o afiliada, i sobretot aquells que ostentin càrrecs i responsabilitats públiques o 

orgàniques, que quedin afectats per una mesura o resolució judicial, han d’informar-ne els òrgans 
executius del Partit dels que depenguin, els quals hauran d’analitzar el cas. Si l’afiliat o afiliada fos 
objecte d’una inculpació judicial i resultés processat, té l’obligació de posar el seu càrrec a 
disposició del Partit. La Comissió Executiva del Partit podrà acceptar la renúncia, si ho estima 
convenient. La decisió serà comunicada al Consell Nacional. 

 En cas que l’afiliat o afiliada inculpat i processat no posés el seu càrrec a disposició del Partit, 
previ dictamen de la Comissió de Garanties, haurà de ser cessat, ni que sigui provisionalment, de 
les seves funcions i responsabilitats fins que recaigui sobreseïment, arxiu o sentència ferma del 
procediment. Si el processat o processada fos absolt, serà reposat en les seves funcions amb tots 
els honors. 

 
 42/ Les conductes públiques d’un afiliat o d’una afiliada no ajustades als principis del Codi Ètic, 

encara que no siguin sancionables judicialment, podran ser considerades per la Comissió de 
Garanties, si així és apreciat per una majoria de 2/3 dels seus membres.  

 

 Per tal de preservar la seguretat jurídica, l’expedient serà tramitat sota el principi de secret, 
assegurant el ple coneixement per part de l’afectat o afectada i la total garantia dels seus drets 
individuals. La resolució de l’expedient serà raonada i, sempre i en tot cas, les proves de càrrec o 
descàrrec hauran de ser sotmeses a verificació objectiva. 

 
 La Comissió de Garanties 
 
 43/ La Comissió de Garanties consagra la divisió real de poders a l’interior del Partit. Té com a 

missió evitar abusos de poder i garantir que tots els afiliats i afiliades socialistes compleixin les 
normes internes. És essencial la seva funció de tutelar les garanties democràtiques. Els seus 
mandats són irrevocables. Les seves resolucions seran apel·lables davant del Consell Nacional, 
en sessió extraordinària i tancada, i davant del Congrés ordinari en darrera instància. 
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 DISPOSICIÓ FINAL 
 
 44/ El present Codi Ètic, aprovat pel 8è Congrés del PSC i ratificat pel 9è Congrés del PSC, i 

acceptat com a annex als seus Estatuts, és la pauta de comportament que obliga tots els afiliats i 
afiliades del Partit. En el moment d’incorporar-se al Partit, els nous afiliats i afiliades rebran una 
còpia dels Estatuts del Partit i del Codi Ètic. Tots els afiliats i afiliades, prèviament a l’acceptació i 
assumpció de qualsevol càrrec orgànic o públic, manifestaran el coneixement dels seus 
continguts. 

 El Codi Ètic serà vigent des del moment de la seva aprovació, desplegant els seus plens efectes 
en el temps d’acord amb els principis de l’article 9 de la Constitució Espanyola.  

 


