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REGLAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES I LES
SEVES RELACIONS AMB L’ORGANITZACIÓ DEL PARTIT
I.

DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES

Art. 1.- Els/les afiliats/afiliades elegits/elegides a les llistes presentades pel PSC
constituiran el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament. ( GMS )
Podran participar també en els esmentats Grups els/les regidors/regidores no
afiliats/afiliades al Partit, sempre que acceptin la disciplina d’acció i de vot, i així ho
acordi la Comissió Executiva de l’Agrupació amb la ratificació de la Comissió Executiva
de la Federació.
Art. 2.- Els Grups Municipals Socialistes gaudeixen d’autonomia organitzativa i política
per a les gestions del govern municipal en el marc definit pel programa electoral, sense
perjudici del compliment de les resolucions aprovades al Congrés del Partit i de les
directrius acordades pels òrgans de direcció i d’execució que tinguin competència en
cada cas. Els Grups Municipals Socialistes respondran de llur actuació davant els òrgans
corresponents del Partit, en els termes previstos en el present Reglament.
Art. 3.- Els/les regidors/regidores socialistes estan obligats/obligades a complir
puntualment els deures derivats de la seva condició i, en particular, a :
1. Assistir a les sessions del Ple, de les comissions i altres organismes municipals
a què pertanyin i també a les reunions convocades pel Grup Municipal
Socialista.
2. Informar al portaveu del Grup Municipal Socialista de les intervencions orals i
escrites i de les actuacions que es proposin dur a terme que afectin la política
del Grup Municipal Socialista.
3. Observar discreció respecte els assumptes interns del Grup, sense perjudici de
poder plantejar, als nivells corresponents del Partit i amb total reserva, les
possibles discrepàncies.
4. Mantenir la disciplina del Grup en totes les actuacions i molt especialment la
disciplina de vot, respectant i seguint les decisions adoptades pel Grup
Municipal Socialista. Els acords i decisions presos pel Grup Municipal Socialista
s’adopten per majoria simple i són d’obligat compliment per tots/totes els/les
membres del Grup, malgrat hi hagi hagut absències, justificades o no, en el
moment de prendre els acords.
5. Contribuir econòmicament al Partit amb les aportacions econòmiques
establertes pels òrgans competents.
Art. 4.- El Plenari del GMS estarà format per tots/totes els/les regidors/regidores
adscrits/adscrites al Grup i a les seves reunions hi assistirà, amb veu i vot, el/la
secretari/secretària de Política Municipal de l’Agrupació. A les reunions del GMS podran
assistir-hi, sempre que ho desitgin, el/la primer secretari/primera secretària de
l’Agrupació i els/les secretaris/secretàries de Política Municipal de la Federació i del
Partit.
Un/una secretari/secretària, elegit/elegida pel Grup entre els/les seus/seves
membres afiliats/afiliades al Partit, tindrà cura de les convocatòries de les reunions i
n’aixecarà les Actes.
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El Grup Municipal Socialista elegirà entre els/les seus/seves membres un/una
portaveu, que representarà al Grup Municipal Socialista davant els altres Grups del
Consistori i en els Plens de l’Ajuntament. Parlarà en el seu nom en quantes ocasions
hagi de fixar la seva posició. El/la portaveu no podrà ser a la vegada el/la
president/presidenta de la Corporació. Qualsevol membre del Grup podrà també
intervenir, previ acord del Grup o decisió expressa del/de la portaveu.
Art. 5.- El Plenari del Grup Municipal Socialista es reunirà almenys un cop al mes i, en
qualsevol cas, amb l’antelació suficient als dies fixats per a la celebració de Plens
ordinaris o extraordinaris de la Corporació, a fi de preparar i d’estudiar les intervencions
en els diferents punts de l’Ordre del Dia. Es reunirà també quan ho demani un terç
dels/de les seus/seves membres, mitjançant escrit motivat adreçat al/a la portaveu, amb
indicació de l’Ordre del Dia proposat.
Art. 6.- Els Grups Municipals Socialistes podran elaborar un Reglament de
funcionament intern, adaptat a la seva realitat municipal, en el marc de les normes
establertes pel present Reglament.
II.

DE LES RELACIONS AMB L’ORGANITZACIÓ DEL PARTIT

Art. 7.- A més de les relacions ordinàries entre el Grup Municipal Socialista i
l’Agrupació, que es mantindran a través de l’assistència de membres de la Comissió
Executiva a les reunions del Grup Municipal Socialista tal com s’estableix en els articles
anteriors, el Grup Municipal Socialista es reunirà amb la Comissió Executiva de
l’Agrupació a convocatòria d’aquesta i sota la presidència del/de la seu/seva primer
secretari/primera secretària, cada sis mesos, per informar de l’activitat desenvolupada,
recollir iniciatives i coordinar l’acció municipal des de la Corporació amb l’acció política a
desplegar per l’organització del Partit. També es podran celebrar, per a temes
específics, les reunions que es considerin oportunes, a sol·licitud de la Comissió
Executiva o del Grup Municipal Socialista.
Art. 8.- Correspon a les Agrupacions, per mitjà dels seus òrgans competents,
l’elaboració del programa electoral i a la Comissió Executiva de la Federació i del Partit
l’aprovació definitiva.
El programa electoral es trametrà a la Comissió Executiva de la Federació i del
Partit i es considerarà aprovat si no es diu el contrari en el termini de vint dies hàbils.
A partir del programa electoral els Grups Municipals Socialistes elaboraran
periòdicament plans d’actuació dels quals informaran a la Comissió Executiva de
l’Agrupació, als efectes previstos a l’article 9.
Art. 9.- Correspon a les Agrupacions el seguiment de l’execució del programa electoral
i, en cas d’existir discrepàncies entre l’Agrupació i el Grup Municipal Socialista, resoldrà
la Comissió Executiva de la Federació i es podrà recórrer a la Comissió Executiva del
Partit.
Almenys un cop a l’any el Grup Municipal Socialista informarà a l’Assemblea de
l’Agrupació sobre la seva gestió i el compliment del programa electoral.
Art. 10.- És competència de l’alcalde/alcaldessa el nomenament de la Comissió de
Govern de la Corporació, prèviament escoltats la Comissió Executiva de l’Agrupació i el
Grup Municipal Socialista abans de presentar-ho al Ple de la Corporació. Igual
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procediment s’ha de seguir per les modificacions posteriors de la Comissió de Govern.
Les discrepàncies que puguin sorgir sobre la composició de la Comissió de Govern, tant
dins del Grup Municipal Socialista com per part de la Comissió Executiva de l’Agrupació,
es sotmetran a l’arbitratge de la Comissió Executiva de la Federació i es podrà recórrer
en segona instància a la Comissió Executiva del Partit.
Les responsabilitats que ha d’exercir cada membre del Grup en la Corporació
seran atribuïdes per l’alcalde/alcaldessa seguint el mateix procediment que per a la
Comissió de Govern.
Art. 11.- La decisió de participar amb altres forces polítiques a nivell d’òrgans de govern,
així com la de renunciar a aquesta participació, serà acordada per la Comissió Executiva
del Partit, previ informe de les Comissions Executives de l’Agrupació i de la Federació.
En cas d’aprovar-se aquesta participació, l’alcalde/alcaldessa o, en el cas de no
ostentar-se l’Alcaldia, el Grup Municipal Socialista, designarà els/les representants del
Partit en els òrgans de govern.
III. DISPOSICIONS

VÀRIES

Art. 12.- A les Diputacions i organismes de caràcter similar es constituiran Grups
Socialistes amb composició i funcionament equivalents als dels Grups Municipals
Socialistes.
En aquests casos, les referències a Assemblees i Comissions Executives
d’Agrupació s’entendran que corresponen al Consell Nacional i a la Comissió Executiva
del Partit .
Art. 13.- En el cas de les ciutats en què hi hagi constituïda una Federació, les
referències a Assemblees i Comissions Executives d’Agrupació s’entendran que
corresponen als Consells i Comissions Executives de les Federacions corresponents.
Les discrepàncies en aquests casos seran dirimides per la Comissió Executiva del Partit.
Art. 14.- En el cas de municipis amb un/una sol/sola regidor/regidora socialista
s’entendran referides a aquest/aquesta regidor/regidora les normes que li siguin
aplicades.
Art. 15.- D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, els Consells de Federació
regularan el funcionament dels Grups Socialistes de Consells de Districte o d’òrgans
descentralitzats, així com les seves relacions amb l’organització del Partit en el seu
àmbit.
Art. 16.- D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, els Consells de Federació
regularan l’actuació dels/de les regidors/regidores socialistes elegits/elegides en
candidatures d’Agrupació d’Electors.
Art. 17.- Els Consells de Federació podran elaborar Reglaments que, dins del marc del
present Reglament, el desenvolupin, tot adaptant-lo a la realitat municipal o comarcal
respectiva.
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