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REGLAMENT D’APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS
CÀRRECS PÚBLICS DEL PARTIT.
PREÀMBUL
D’acord amb allò que estableixen els Estatuts i el Codi Ètic els/les afiliats/afiliades
del Partit que ocupin càrrecs públics en representació d’aquest, tant si són electes com
si són de lliure designació, estan obligats a contribuir econòmicament a les finances del
Partit en proporció als seus ingressos. El present Reglament regula tant la quantitat com
l’òrgan del Partit on s’han de satisfer dites quantitats.
Art.1.- Aquest Reglament serà d’aplicació als/a les afiliats/afiliades del Partit, així mateix,
la Comissió Executiva promourà que les persones independents que ocupin càrrecs
electes a les candidatures socialistes o càrrecs de lliure designació a institucions
governades pel Partit també facin aportacions econòmiques al Partit, seguint els
mateixos criteris.
Art.2.- Les persones a què fa referència el present Reglament , a més de la seva
cotització ordinària, aportaran al Partit una quota que no serà inferior al 3% del seu sou
net anual i s’abonarà mensualment. Les dietes i / o altres remuneracions de tipus
complementari tindran el mateix tractament i s’hauran d’afegir al sou net anual.
Així mateix, les persones que desenvolupen una activitat laboral al marge d’una
institució, i d’aquesta només en reben una retribució, hauran d’aportar un 3% d’aquesta
al marge de la seva cotització ordinària.
El Consell Nacional, Consells de Federació o Assemblees d’Agrupació, a proposta
de la seva Comissió Executiva, podran augmentar el percentatge a aplicar a les
persones del seu àmbit afectades pel present Reglament. D’aquest acord s’haurà de
donar coneixement a la Comissió Executiva del Partit.
Art.3.- Correspon a la Comissió Executiva del Partit el cobrament de totes les
aportacions de les persones subjectes al present reglament.
Art.4.- La Comissió Executiva del Partit, previ informe de la Comissió de Registre
d’Interessos podrà, de forma excepcional, aplicar en casos individuals cotitzacions
diferents a les establertes. En tot cas s’haurà d’informar a la Mesa del Consell Nacional
d’aquestes situacions i dels motius de les mateixes.
Així mateix el Consell Nacional, a proposta de la Comissió Executiva del Partit i
previ informe de la Comissió de Control Financer, podrà acordar excepcionalment
establir una quota extraordinària a satisfer per les persones subjectes al present
Reglament.
Art.5.- La distribució dels ingressos obtinguts per aquest concepte entre els diferents
àmbits del Partit serà la següent: parlamentaris/parlamentàries, el 100% a la Comissió
Executiva del Partit; diputats/diputades Provincials, consellers/conselleres Comarcals i
Àrea Metropolitana, el 100% a la/les Federació/Federacions corresponents;
regidors/regidores de Barcelona i de l’Hospitalet del Llobregat, el 100% a la Federació
respectiva; regidors/regidores dels altres municipis, un percentatge - que haurà de fixar
el Consell de Federació - que no superarà en cap cas un 30% per a la Federació
respectiva i la resta a l’Agrupació corresponent.
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Art.6.- L’incompliment del present Reglament per part d’un/una afiliat/afiliada serà posat
en coneixement de la Comissió de Garanties del Partit, per part de la Comissió de
Registre d’Interessos, perquè prengui les mesures adients.
Barcelona, febrer de 2009

