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REGLAMENT
I.

CONVOCATÒRIA I MEMBRES

Art. 1. Convocatòria
1. El Congrés ordinari serà convocat entre el segon i el tercer any des de la celebració
del Congrés ordinari anterior pel Consell Nacional, qui determinarà les dates i el lloc
de reunió amb dos mesos d’antelació. La convocatòria contindrà una proposta
d’ordre del dia, el Reglament de funcionament del Congrés i la Ponència Marc, que
seran aprovats en el Consell Nacional que convoca el Congrés ordinari. Aquesta
documentació serà distribuïda de manera immediata entre les organitzacions del
Partit.
2. El Consell Nacional, juntament amb la convocatòria del Congrés, fixarà la data de
l’elecció per part de la militància del primer secretari o la primera secretària,
d’acord amb les normes del present Reglament.
Art. 2. Ajornament
El Congrés del Partit no podrà ser ajornat, excepte per decisió expressa del Consell
Nacional i sempre que concorrin causes suficients que justifiquin l’ajornament.
Art. 3. Suggeriments a l’ordre del dia, proposicions i esmenes a la Ponència Marc o
ponències alternatives
Una vegada convocat el Congrés i tramesa la documentació als militants del Partit,
s’obrirà un període de 45 dies per formular suggeriments sobre l’ordre del dia i
presentar proposicions, esmenes parcials o ponències alternatives sobre qualsevol
matèria, tant si figuren incloses en la ponència marc com si no. Amb aquest objectiu,
les Comissions Executives de les Organitzacions del Partit (Agrupacions, Federacions i
Comissions Sectorials) promouran el seu debat entre l’afiliació del seu àmbit. Es podrà
convidar a participar a aquelles persones, entitats cíviques o polítiques que es
consideri adient.
Les proposicions, esmenes i ponències alternatives s’hauran d’enviar a la Comissió
Organitzadora del Congrés.
Art. 4. Memòria d’esmenes, proposicions i Informe de Gestió
Deu dies abans de la celebració del Congrés s’editarà una memòria amb les
aportacions i esmenes, que es remetrà al conjunt de les organitzacions del Partit
Trenta dies abans de la data de celebració del Congrés les Agrupacions i les Comissions
Sectorials rebran l’Informe de Gestió de la Comissió Executiva del Partit i de la resta
d’òrgans del Partit.
Art. 5. Composició del Congrés
El Congrés estarà constituït per:
1. Membres amb veu i vot:
a. Els delegats i les delegades elegides per les Agrupacions, a raó d’un o una per
cada 15 militants o fracció superior a 8.
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b. Els delegats i les delegades elegides per les Organitzacions Sectorials seran el 5%
del total de delegats i delegades de les delegacions territorials.
c. Els delegats i les delegades elegides per la Joventut Socialista de Catalunya seran
el 2% del total de delegats i delegades de les delegacions territorials.
d. Els i les representants de les Entitats Adherides d’acord amb allò que estableixin
els Convenis de Cooperació.
El conjunt de delegats i delegades d’una Agrupació, Organitzacions Sectorials, JSC o
entitats adherides constitueix una delegació.
En l’elecció de delegats i delegades caldrà respectar els principis d’igualtat i de
representació de les posicions minoritàries.
2. Membres amb veu, però sense vot:
a. Els membres de la Comissió Executiva del Partit, Consell Nacional, Comissió de
Garanties, Comissió de Control Financer i Comissió d’Ètica i Registre, que en cas
de no ser delegats, podran participar en el Congrés en els casos que s’estableixi,
amb veu, però sense vot.
b. Els observadors i observadores que seran elegits i elegides per les Agrupacions,
Comissions Sectorials i JSC. El nombre d’observadors i observadores a escollir
per les Agrupacions serà la meitat dels delegats i delegades que tenen que elegir
les Agrupacions.
Art. 6. Elecció dels delegats i de les delegades al Congrés
1. Els delegats i les delegades, els observadors i les observadores al Congrés del Partit
seran elegits per l’assemblea de l’agrupació local, convocada per aquest motiu.
Aquestes assemblees s’hauran de celebrar en els 45 dies posteriors a la
convocatòria del Congrés.
2. El llistat de noms dels delegats i delegades, observadors i observadores, de les
Agrupacions, Comissions Sectorials i JSC, s’haurà de comunicar dins del termini
establert a la Comissió Organitzadora del Congrés, adjuntant l’acta de celebració de
l’assemblea.
Art. 7. Convidats i convidades
Seran convidats i convidades al Congrés els i les militants del Partit que hi vulguin
participar. Per ostentar la condició de convidat i de convidada només caldrà
comunicar-ho a l’Agrupació corresponent.
El termini d’inscripció de convidats i convidades serà el mateix que per elegir delegats i
delegades.
Les persones convidades al Congrés no podran accedir a les sessions de debat de les
comissions i ocuparan el seients del plenari que l’organització del Congrés determini.
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II. DESENVOLUPAMENT DEL CONGRÉS
CONSTITUCIÓ
Art. 8. Constitució
El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan el nombre de
delegacions acreditades representin la meitat més un dels militants del Partit.
Si no s’assolís el quòrum indicat, el Congrés quedarà vàlidament constituït en segona
convocatòria una hora més tard, sigui quin sigui el nombre de delegacions i de
militants representats, si així ho decideix la majoria simple dels delegats i de les
delegades.
COMISSIÓ DE CREDENCIALS
Art. 9. Configuració
La Comissió de Credencials estarà integrada per:
- Dues persones responsables de la Secretaria d’Organització.
- Un delegat o una delegada per cada una de les tres primeres delegacions
acreditades.
Art. 10. Funció
La Comissió de Credencials comprovarà que el nombre de delegats i delegades i de
mandats assignats a cada delegació correspongui al cens de militants que figuri en el
dictamen elaborat per la Comissió Executiva del Partit i ratificat pel Consell Nacional en
la sessió de convocatòria.
Art. 11. Acreditació i dictamen de la Comissió
Efectuada la comprovació, la Comissió de Credencials acreditarà les delegacions i
lliurarà al o la cap de delegació la seva identificació, on es consignarà el nombre de
mandats, així com la targeta de votació dels delegats i de les delegades.
Al dictamen de la Comissió de Credencials es recollirà el nombre total de delegats i
delegades acreditades i per delegació.
Art. 12. Discrepàncies
Les discrepàncies entre una delegació i la Comissió de Credencials seran traslladades a
la Mesa del Congrés, qui les resoldrà. Hi haurà la possibilitat de recórrer al Ple.
OBERTURA I MESA DEL CONGRÉS
Art. 13. Obertura
L’obertura del Congrés correspon a la Comissió Executiva sortint, que actuarà de Mesa
provisional i es limitarà a fixar l’ordre del dia de la primera sessió, d’acord amb allò
aprovat pel Consell Nacional en la convocatòria del Congrés, en el qual figuraran el
dictamen de la Comissió de Credencials, l’elecció de la Mesa i l’ordre del dia definitiu.
Art. 14. L’elecció de la Mesa del Congrés
Per presidir el Congrés s’elegirà per votació ordinària una Mesa integrada per una
presidència, dues vicepresidències i dues secretaries. Qualsevol membre de la Mesa
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podrà ser substituït mitjançant votació favorable de la majoria absoluta dels delegats i
de les delegades presents, prèvia presentació d’una moció de censura subscrita,
almenys, per un 10% dels delegats i de les delegades de tres delegacions diferents.
Art. 15. Funcions de la Mesa
1. La Mesa fixarà l’ordre del dia de cada sessió, d’acord amb l’ordre del dia general
presentat en la convocatòria del Congrés. La Mesa fixarà la durada de cada sessió i
debat, així com l’ordre i el temps de les intervencions, en funció de les peticions de
paraules que es produeixin respecte a cada punt de l’ordre del dia, d’acord amb allò
estipulat en el present Reglament.
2. Farà complir les disposicions del present Reglament, interpretant-lo o suplint-lo en
casos de dubte o omissió.
Art. 16. Acta del Congrés
1. Dels acords i resolucions del Congrés s’aixecarà l’Acta corresponent consignant-hi
els resultats de les votacions celebrades.
2. L’Acta només serà vàlida si és signada per la Presidència i les dues Secretaries.
3. L’Acta del Congrés serà lliurada degudament diligenciada a la Secretaria
d’Organització, de la Comissió Executiva del Partit, per al compliment obligat dels
acords i resolucions contingudes.
Art. 17. Intervenció en debats de la Mesa
Els membres de la Mesa, quan desitgin intervenir en els debats, abandonaran el seu
lloc i se situaran entre els delegats i les delegades, incorporant-se a la seva funció
només quan hagi acabat el debat sobre el punt en què varen intervenir.
Art. 18. Col·laboració de la Comissió Executiva amb la Mesa
Els membres de la Comissió Executiva assistiran a la Mesa del Congrés quan hi siguin
requerits, tant en el curs de les sessions, com en aquelles qüestions que interessin per
a la bona marxa del Congrés.
VOTACIONS
Art. 19. Majories i formes de votació
Els acords, resolucions i eleccions del Ple del Congrés es poden decidir:
a) per aclamació, quan la totalitat dels delegats i de les delegades s’hi manifestin
favorablement.
b) per votació ordinària dels delegats i de les delegades, aixecant les targetes de
votació, primer els vots a favor, després els vots en contra i finalment les
abstencions. Si existís algun dubte pel que fa al resultat, el president o la presidenta
sol·licitarà al Servei de Recompte de Vots que comptabilitzi els delegats i les
delegades que aproven, després els que desaproven i, per últim, els que
s’abstenen.
c) per votació secreta dels delegats i de les delegades en els casos en què així es
contempli en aquest Reglament.
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Art. 20. Celebració de la votació
Un cop iniciada una votació no es podrà interrompre per cap causa ni es concedirà la
paraula a cap delegat o delegada.
Art 21. Servei de Recompte de Vots
Per a un millor funcionament i rapidesa en el còmput de les votacions, existirà un
Servei de Recompte de Vots, sota l’autoritat directa del president o de la presidenta
del Congrés.
GESTIÓ DELS ÒRGANS DEL PARTIT
Art. 22. Debats i votació sobre la gestió
En el debat de la gestió, la Memòria es donarà per llegida, ajustant-se els debats al
següent procediment:
a) L’òrgan del Partit la gestió del qual es debati en realitzarà l’exposició.
b) Finalitzada l’exposició, la Presidència demanarà a les delegacions que desitgin
intervenir per valorar la gestió presentada.
Vint-i cinc delegats i delegades podran sol·licitar que un delegat o delegada els
representi en el debat. La petició s’haurà de formular mitjançant un escrit adreçat
a la Mesa del Congrés i signat per totes les persones que ho sol·licitin. Un delegat i
una delegada només podrà signar un escrit d’aquesta mena.
També podran intervenir, a través d’un portaveu, els corrents d’opinió constituïts
abans de la convocatòria del Congrés i que estiguin representants al Congrés.
c) La Mesa ordenarà les paraules prioritzant primer les organitzacions territorials.
d) Acabades les intervencions de les delegacions, intervindrà l’òrgan del partit del qual
es tracta a través dels representants que acordi.
e) Finalitzades les intervencions i després de la resposta de l’òrgan del Partit, es
donarà per finalitzat el debat.
f) Tot seguit, la Presidència sol·licitarà al plenari del Congrés l’aprovació o el rebuig de
la gestió i es procedirà mitjançant votació ordinària. El resultat de la votació serà
consignat a l’Acta del Congrés.
En el cas que ho sol·licitin per escrit el 20% dels delegats i de les delegades, es
podrà votar per separat un aspecte concret de la gestió, un cop efectuada la votació
a la globalitat i sense necessitat d’obrir un nou debat. Aquesta votació podrà ésser
secreta en els casos en què així es contempla en aquest Reglament.
COMISSIONS
Art.23. Determinació de les comissions
Prèviament a l’inici del Congrés, la Comissió Executiva del Partit establirà les
comissions que debatran les aportacions i esmenes que s’hagin tramès d’acord amb
allò que s’estableix en el present Reglament.
Art. 24. Constitució de les comissions
Les comissions estaran constituïdes per:
1. Els delegats i les delegades que s’hi hagin inscrit en el moment de la comunicació
de la delegació a la Secretaria d’Organització del Partit, respectant una distribució
equilibrada entre elles; a tal efecte s’aplicaran les regles següents:
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a. Les delegacions amb nombre de delegats i delegades superior al de les comissions,
distribuiran els seus delegats i les seves delegades de forma que es garanteixi
aquest equilibri.
b. Les delegacions amb nombre de delegats i delegades inferior al de les comissions,
s’agruparan per Federacions als efectes de complir el criteri anterior.
2. Els observadors i observadores, seguint els mateixos criteris de proporcionalitat que
les delegacions. Els observadors i les observadores es seuran en els espais reservats
dins la comissió designats per la Comissió Organitzadora del Congrés.
Art. 25. Funcionament de les comissions
En la comissió votarà cada delegat o delegada inscrita. Un mateix delegat o delegada
no es podrà inscriure en més d’una comissió. No podrà participar en els debats de la
comissió cap persona que no hi estigui inscrita. Els membres del Consell Nacional i de
la Comissió Executiva sortint podran participar en els debats en comissió amb veu però
sense vot.
Els observadors inscrits i les observadores inscrites a la Comissió podran participar amb
veu però sense vot.
La Mesa de la comissió quan obri un torn de paraula, l’ordenarà donant prioritat als
delegats i les delegades i posteriorment als observadors i observadores.
Art. 26. Dictamen de les comissions
Les comissions tindran per missió elaborar una resolució que serà presentada al Ple del
Congrés, i defensada pel ponent que la comissió designi.
DEBATS EN COMISSIÓ
Art. 27. Mesa de la comissió
Un cop constituïdes les comissions, es procedirà a l’elecció per majoria simple d’un
president o una presidenta i dos secretaris o dues secretàries d’Actes, que constituiran
la mesa de la comissió.
Art. 28. Proposicions, esmenes i debat
1. Als Estatuts i Codi Ètic del Partit, i a la ponència organitzativa, es podran presentar,
als diferents articles, esmenes de supressió, substitució o adició.
2. Al document marc, es podran presentar aportacions que complementin el text o
ponències alternatives al text i també aportacions sobre temes que no figuren en el
document marc.
3. El debat sobre el document marc s’organitzarà al voltant de les aportacions
presentades i finalitzarà amb una resolució dels diferents acords presos en el debat
de la comissió. Sobre un mateix tema només es podrà aprovar una resolució.
Art. 29. Debat en comissió
La Comissió debatrà el text base que li ha estat assignat i totes les aportacions,
esmenes i ponències alternatives que s’hagin presentat a aquest text. La Mesa, d’acord
amb la naturalesa del debat i del nombre d’intervencions, podrà limitar els torns a
favor i en contra, així com el temps de paraula.
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En qualsevol cas, els temps de paraula en la comissió no podrà excedir de 5 minuts per
als torns a favor o en contra, de 3 minuts per a les rectificacions i de 2 minuts per a les
al·lusions.
En qualsevol moment del debat, la Mesa, a instància de la ponència, podrà assumir
una proposta o una esmena (en aquest cas no serà necessari la continuació del debat),
o proposar una transaccional; en aquest cas, si no és acceptada pels proposants i
mantenen la seva esmena o proposta original, seran objecte de debat i votació la
transacció i l’original.
Art. 30. Debat en plenari d’esmenes i propostes vives
1. Les aportacions i esmenes que obtinguin més del 25% dels vots dels delegats i les
delegades inscrites en la comissió o bé quan ho sol·licitin per escrit un mínim del
30% dels delegats i de les delegades, s’adjuntaran a la resolució per ser debatudes
al Ple del Congrés.
2. Perquè es pugui manifestar aquest suport, s’establirà un termini mínim de 30
minuts entre el final dels treball de la comissió i el debat del Ple.
3. La resolució de la comissió, a la qual s’hauran adjuntat les aportacions vives, serà
lliurada a la Mesa del Congrés per a la tramesa a les delegacions.
Art. 31. Dictamen de la comissió
El debat finalitzarà amb l’elaboració d’una resolució, que es sotmetrà a votació en el si
de la comissió, per desprès elevar-la al Ple del Congrés. Per defensar aquesta resolució
davant del Ple del Congrés, la comissió elegirà el seu propi ponent.
PLENARI DEL CONGRÉS
Art. 32. Constitució
El Ple del Congrés estarà constituït pels delegats i per les delegades de les Agrupacions,
Comissions Sectorials, JSC i les entitats adherides. Les delegacions s’asseuran
agrupades per Federacions.
DELS DEBATS DE LES COMISSIONS EN EL PLENARI
Art. 33. Inici del debat
El debat en el Ple començarà amb la presentació de la resolució de la comissió i de les
aportacions que s’hi hagin adjuntat. Tot seguit es passarà a la seva presa en
consideració.
La Mesa del Congrés, d’acord amb la naturalesa del debat i del nombre
d’intervencions, podrà limitar els torns a favor i en contra, així com el temps de
paraula.
Art. 34. Debat sobre les aportacions vives de les Comissions
1. La Mesa donarà la paraula al delegat o delegada proposant de l’aportació per
defensar-la al Plenari.
2. Posteriorment la Mesa donarà la paraula a un delegat o una delegada per
manifestar el sentit contrari a l’aportació. Acabada aquesta intervenció es donarà
per finalitzat el debat.
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3. Un cop finalitzat el debat, la Mesa sotmetrà l’aportació a votació ordinària , que es
consignarà al dictamen de la ponència si és aprovada pel plenari. El resultat de la
votació es consignarà a l’Acta del Congrés.
Art. 35. Final del debat
Finalitzat el debat sobre la resolució de la comissió, la Mesa el sotmetrà a votació
ordinària consignant a l’Acta el seu resultat.
Art. 36. Torn Especial
Els membres de la Comissió Executiva del Partit sortint podran intervenir en els debats
sense consumir torn.

III. ELECCIONS I VOTACIONS
Art. 37. Elecció primera secretària o primer secretari
L’elecció de la primera secretària o del primer secretari del PSC es farà mitjançant un
procediment de primàries en què participaran tots els militants del Partit durant els 27
dies anteriors a la inauguració del Congrés.
1. El o la militant que vulgui ser precandidat o precandidata haurà de presentar
davant l’autoritat electoral del Partit la seva intenció de presentar-s’hi, juntament
amb les seves línies polítiques i organitzatives, que han d’estar emmarcades dins de
la declaració de principis i codi ètic del Partit, la seva estructura de Comissió
Executiva del Partit i les seves esmenes als Estatuts del Partit i acompanyant a
aquesta documentació l’aval de 150 militants del PSC, segons el cens tancat en la
convocatòria del Congrés.
2. En el cas que només es presentés un únic precandidat o única precandidata,
l’autoritat electoral del Partit, d’acord amb la Comissió Executiva del Partit,
acordarà el procés de ratificació que caldrà aplicar. En qualsevol cas, caldrà la
ratificació del Ple del Congrés.
3. Un cop comprovada tota la documentació, l’autoritat electoral proclamarà els
diferents precandidats i precandidates. Els precandidats i les precandidates, per ser
proclamats com a candidats o candidates, hauran de presentar davant l’autoritat
electoral l’aval d’un mínim del 5% i un màxim del 15% dels militants, segons el cens
tancat del Congrés,.
4. En el cas que només un únic precandidat o una única precandidata assolís la
condició de candidat o candidat, l’autoritat electoral del Partit, d’acord amb la
Comissió Executiva del Partit, acordarà el procés de ratificació que caldrà aplicar.
En qualsevol cas, caldrà la ratificació del Ple del Congrés.
5. La Secretaria d’Organització del Partit, d’acord amb la Mesa del Consell Nacional,
establirà les urnes, les paperetes i els llocs de la votació.
6. L’escrutini serà responsabilitat dels membres de cadascuna de les meses electorals
que s’hagin establert.
7. Resultarà proclamat candidata a primera secretària o candidat a primer secretari
del PSC qui hagi obtingut un major nombre de vots una vegada sumats els
escrutinis de totes les meses electorals.
8. En cas de dubtes sobre la interpretació d’aquest article, seran d’aplicació les
disposicions del títol d’eleccions al Parlament de Catalunya en el seu capítol I
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d’elecció del candidat o candidat socialista a la Presidència de la Generalitat del
Reglament d’elecció de càrrecs públics del Partit.
Art. 38. Termini de presentació de candidatures a la resta d’òrgans del Partit
Una vegada proclamat el primer secretari o la primera secretària del PSC, la Mesa del
Congrés establirà el termini per a la presentació de les candidatures als diferents
òrgans del Partit, les urnes, les paperetes, l’hora i el lloc de les votacions.
La primera secretària o el primer secretari presentarà la candidatura de la Comissió
Executiva del Partit.
Les candidatures de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Financer, de la
Comissió d’Ètica i Registre i de la presidència del Consell Nacional hauran de ser totals i
presentades per un mínim del 20% dels delegats o delegades.
Art. 39. Elecció dels òrgans del Partit
L’elecció de la Comissió Executiva del Partit, de la Comissió de Garanties, de la
Comissió de Control Financer, de la Comissió d’Ètica i Registre i de la presidència del
Consell Nacional s’efectuarà per votació secreta dels delegats i de les delegades. Els
delegats i les delegades votaran les candidatures senceres, amb la possibilitat del vot
en blanc.
Art. 40. Comissió d’Escrutini
El Congrés designarà una Comissió d’Escrutini formada per cinc delegats o delegades
de diferents delegacions que serà presidida pel president o la presidenta del Congrés;
un secretari o una secretària d’Actes de la Mesa actuarà com a secretari o secretària.
Les paperetes de vot seran destruïdes per la Comissió d’Escrutini un cop proclamats els
resultats públicament, si no s’hi ha formulat cap reclamació.
Art. 41. Canvi en la forma de votació
Quan ho sol·liciti un 30% dels delegats i delegades, qualsevol de les votacions del Ple o
Comissió establertes en aquest Reglament haurà de tenir el caràcter de secreta.

IV. SERVEIS DEL CONGRÉS
Art. 42. Servei d’Organització
El Congrés disposarà del seu propi Servei d’Organització, al front del qual hi haurà una
persona responsable sota l’autoritat directa del president o la presidenta del Congrés.
Totes les delegacions i convidats i convidades al Congrés tindran l’obligació de complir
i respectar les normes que en cada moment estableixi el Servei d’Organització.
Art. 43. Servei de Redacció
El Congrés disposarà d’un Servei de Redacció, sota l’autoritat de la Mesa, a fi de vetllar
per una redacció harmònica de les resolucions aprovades.
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