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REGLAMENT D'ASSEMBLEES D'AGRUPACIÓ 
 
 
 
CAPÍTOL-I  CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ 
 
Art.1.- L’Assemblea d’Agrupació es reunirà de forma ordinària almenys un cop cada tres 
mesos a convocatòria de la Comissió Executiva i de forma extraordinària a convocatòria 
de la Comissió Executiva de la Federació, de la Comissió Executiva de l’Agrupació, o 
quan ho sol·liciti un terç de la militància. En aquest darrer cas es procedirà per part de 
l’Executiva de l’Agrupació a la convocatòria entre els set i quinze dies següents a la 
sol·licitud. L’Assemblea d’Agrupació és l’òrgan màxim de decisió a nivell local, i està 
formada per la totalitat de la militància. Els i les simpatitzants podran participar a les 
assemblees amb veu, però sense vot, cas que siguin convocats . L’assemblea, elegeix la 
Comissió Executiva, aplica les línies d’acció política general i sectorial en el seu àmbit 
(d’acord amb les definides a nivell nacional i de Federació), es pronuncia sobre les 
proposicions al Congrés i elegeix als/les representants de l’Agrupació al Consell de 
Federació. Són també funcions de l’Assemblea les altres que fixin els Estatuts del Partit. 
 
Art.2.- L’Ordre del Dia de les Assemblees Ordinàries comprèn, com a mínim, els 
següents punts: 

a) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Ordre del Dia. 
b) Aprovació, si s’escau, de les Actes de reunions anteriors. 
c) Informe de Gestió de la Comissió Executiva quan correspongui. 
d) Precs i preguntes. 

 
Art.3.- A les Assemblees Extraordinàries només podran tractar-se els punts fixats a 
l’Ordre del Dia de la Convocatòria. 
 
Art.4.- L’Assemblea d’Agrupació estarà constituïda per la totalitat de la militància de la 
mateixa. Els i les simpatitzants podran participar a les assemblees amb veu, però sense 
vot, en el cas de ser convocats 
 
Art.5.- L’Assemblea d’Agrupació es reuneix en primera convocatòria i es considera 
constituïda quan la meitat més un/una dels/de les militants estiguin presents. En segona 
convocatòria es reunirà i donarà per constituïda sigui quin sigui el nombre dels presents, 
quinze minuts després de la primera convocatòria. 
 
CAPÍTOL-II  MESA DE L'ASSEMBLEA 
 
Art.6.- Per tal de presidir l’Assemblea s’elegirà una Mesa formada per un/una 
president/presidenta, un/una secretari/secretària d’Actes i un/una secretari/secretària de 
Notes, que preferiblement no seran membres de l’Executiva de l’Agrupació. L’elecció 
dels/de les membres de la Mesa es podrà fer per votació independent i resultaran elegits 
els/les qui obtinguin major nombre de vots. L’Agrupació podrà decidir nomenar una Mesa 
permanent que dirigirà els debats de les Assemblees que es celebrin entre Congressos en 
cas de no ser revocada. En aquest cas, la seva elecció haurà de constar a l’Ordre del Dia 
de la convocatòria d’Assemblea.  
 
Art.7.- Un cop elegida la Mesa, en cas que no sigui permanent, aquesta passarà a 
ocupar la Presidència de l’Assemblea. Qualsevol membre de la Mesa podrà ésser 
substituït/substituïda quan així ho decideixi la majoria absoluta de l’Assemblea. 
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Art.8.- El/la president/presidenta de la Mesa és l’autoritat màxima de l’Assemblea i tindrà 
com a missió: 

a) Presidir i dirigir els debats. 
b) Fer respectar el Reglament defensant el dret de tots/totes els/les afiliats/afiliades a 

expressar lliurement les seves opinions, sempre que s’ajustin a la qüestió que 
s’estigui debatent i no atemptin contra els principis del Partit o el respecte als/ a les 
companys/companyes. 

c) Conjuntament amb altres membres de la Mesa o d’acord amb ells/elles podrà 
penalitzar un/una afiliat/ afiliada quan aquest/aquesta s’hagi manifestat 
incorrectament o no hagi observat les normes de funcionament, retirant-li el dret a 
l’ús de la paraula o, en cas necessari, proposant a l’Assemblea mesures cautelars 
addicionals si la falta és greu. 

 
Art.9.- El/la secretari/secretària d’Actes aixecarà Acta de l’Assemblea en la qual constarà 
principalment, de forma resumida i precisa, les propostes, resolucions, votacions i 
peticions que s’hagin produït durant l’Assemblea. L’Acta s’inscriurà al llibre corresponent 
amb la signatura dels/de les membres de la Mesa i es podran incorporar com a annex 
gravacions. L’Acta degudament diligenciada haurà d’ésser lliurada a la Comissió 
Executiva respectiva en un termini no superior a10 dies, la qual l’exposarà al tauló 
d’anuncis de l’Agrupació. 
 
Art.10.- El/la secretari/secretària de Notes anotarà les peticions de paraula per tal que el/la 
president/presidenta les concedeixi en l’ordre rigorós de petició. Així mateix el/la 
secretari/secretària de Notes ajudarà el/la president/presidenta en els escrutinis de les 
votacions. 
 
Art.11.- Si una part o la totalitat de l’Acta fos impugnada per estimar que no reflecteix 
exactament allò acordat, el/la president/presidenta obrirà debat per tal que l’Assemblea 
determini el que procedeixi en cada cas. 
 
CAPÍTOL-III  DESENVOLUPAMENT DELS DEBATS DE L'ASSEMBLEA 
 
Art.12.- L’Assemblea podrà treballar sobre els següents punts: 

a) Informes de la Comissió Executiva de l’Agrupació, de les seccions territorials, dels 
Grups Sectorials o d’altres informes. 

b) Propostes de la Comissió Executiva de l’Agrupació, de les seccions territorials, dels 
Grups Sectorials o dels/de les militants. 

c) La gestió de la Comissió Executiva de l’Agrupació i dels/de les representants de 
l’Agrupació al Consell de Federació. 

 
Art.13.- El debat sobre els informes es produirà de la següent forma: 

1.-  Després de l’informe, la Mesa obrirà successivament dos torns d’intervencions; la 
durada d’aquestes s’establirà abans de donar les paraules. 

2.-  La Ponència o qui informa contestarà a cada torn d’intervencions, sense que el 
temps emprat pugui ésser superior al total fixat pel conjunt dels/de les que han 
intervingut en el torn. 

3.-  A continuació, si existeixen peticions de propostes, la Mesa suspendrà la sessió 
durant un mínim de 10 minuts per tal que qualsevol militant pugui presentar 
propostes per escrit i avalades amb la signatura d’un 10% dels/de les assistents a 
l’Assemblea per tal que siguin votades. 
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Art.14.- Les preguntes i els suggeriments no originen debat. Les preguntes seran 
contestades per l’interpel·lat/la interpel·lada i podran convertir-se en propostes si 
l’interpel·lant/la interpel·lant no està d’acord amb la resposta rebuda, presentant per escrit 
la proposta amb el suport i signatures d’un 10% dels/de les assistents a l’Assemblea. 
 
Art.15.- El debat de les propostes i la seva votació es produirà de la següent manera: 

1.-  S’obrirà un torn de paraules a favor i un altre en contra. 
2.-  Contestarà l’autor/autora de la proposta. 
3.-  La Mesa preguntarà a l’Assemblea si es passa a votació o s’ha de continuar el 

debat.  
4.-  Si s’ha de continuar, la Mesa obrirà un torn a favor de les propostes alternatives 

presentades per escrit. 
5.-  Parlarà l’autor/autora de la proposta inicial, que podrà modificar-la assumint tot o 

part del sentit de les altres. 
6.-  La Mesa preguntarà als/a les qui han presentat propostes alternatives si les 

retiren o les mantenen. 
7.-  Es votaran successivament les propostes no retirades en l’ordre que estableixi la 

Mesa. 
 
Art.16.- Totes les votacions de què es parla als articles anteriors es faran per majoria 
simple i els debats seran fets sota el principi de màxima economia de temps. A tal fi es 
faculta la Mesa per limitar el nombre d’intervencions i la seva durada i per determinar el 
sistema de votació (per aclamació, tempteig, ordinària, nominal, secreta, etc.). En cas de 
disconformitat amb la decisió de la Mesa, un mínim d’un 10% dels/de les assistents a 
l’Assemblea podrà proposar una forma de votació determinada. La proposta se sotmetrà a 
l’Assemblea sense debat. 
 
Art.17.- El debat i la gestió de la Comissió Executiva i dels/de les representants en el 
Consell de Federació es realitzarà de la manera  següent: 

1.-  La Comissió Executiva i un/una representant dels/de les consellers/conselleres de 
Federació escollits per l’Agrupació presentaran, separadament, els informes dels 
organismes respectius. 

2.-  Finalitzades les exposicions la Mesa obrirà sengles torns de valoració crítica a la 
globalitat de la gestió i a continuació sobre aspectes parcials d’aquesta. 

3.-  Acabades les intervencions, intervindran el/la o els/les representants de l’òrgan 
del Partit de què es tracti. 

4.-  El/la president/presidenta passarà a votació ordinària l’aprovació o refús de la 
totalitat de la gestió. 

5.-  Si la gestió de la Comissió Executiva de l’Agrupació no és aprovada, aquesta es 
considerarà automàticament dimitida. La Comissió Executiva continuarà en 
funcions fins l’Assemblea Extraordinària per a l’elecció de nova Comissió 
Executiva, que es convocarà en el termini de 15 dies. 

6.-  Si la gestió dels/de les representants de l’Agrupació en el Consell de Federació no 
és aprovada, aquests/aquestes es consideraran automàticament dimitits/dimitides 
i l’Assemblea procedirà a l’elecció d’una nova representació en el Consell de la 
Federació. 

7.-  Després d’entrar a debatre el punt de l’Ordre del Dia sobre la gestió de la 
Comissió Executiva, un 10% dels/de les militants presents podrà sol·licitar per 
escrit la votació separada d’un aspecte concret de la gestió, un cop s’hagi efectuat 
la votació de la globalitat i sense que es produeixi un nou debat. L’aprovació 
d’aquest vot de refús de gestió no comportarà necessàriament la dimissió de 
l’afectat/afectada. 
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CAPÍTOL IV - ELECCIÓ DE CÀRRECS DE L’AGRUPACIÓ 
 
Art.18.- L’elecció dels càrrecs de l’Agrupació es farà per l’Assemblea de la mateixa, 
sempre que consti a l’Ordre del Dia i s’hagi notificat als/a les militants. 
 
Art.19.- Discutides les gestions de la Comissió Executiva de l’Agrupació així com les 
dels/de les consellers/conselleres de la Federació, s’obrirà un termini per presentar 
candidatures per la nova Comissió Executiva i de representació de l’Agrupació al Consell 
de Federació. A tal efecte, la Mesa disposarà les urnes, les paperetes de votació, l’hora i 
el lloc de les votacions. 
 
Art.20.- A les candidatures a la Comissió Executiva constarà el nom del/de la candidat/ 
candidata a la Primera Secretaria i a la resta de Secretaries, especificant el càrrec al qual 
són candidats/candidates.  
 En el cas que no es presentés cap candidatura, la Mesa, consultada l’Assemblea, 
establirà els càrrecs a cobrir i a continuació obrirà un termini de presentació de 
candidats/candidates a cada un d’aquests.   
 
Art.21.- En el cas del Consell de Federació, la Mesa de l’Assemblea donarà a conèixer els 
llocs a cobrir en el moment d’obrir el termini per a la presentació de candidats/candidates. 
Serà possible la presentació de candidatures totals o parcials, no cobrint-se en aquest 
darrer cas la totalitat dels llocs. 
 
Art.22.- Les candidatures hauran de ser presentades a la Mesa i avalades per un mínim 
del 10%  dels/de les militants de l’Agrupació presents a l’Assemblea. 
 
Art.23.- Acabat el termini de presentació de candidatures, o en el cas que no hi hagi de 
candidats/candidates a cada càrrec, la Mesa les proclamarà i les repartirà entre els/les 
membres de l’Assemblea. 
 Abans de la votació la Mesa podrà obrir un termini per a la presentació de les 
candidatures i un segon per a exposar objeccions en el qual tindran dret a la paraula 
tots/totes els/les companys/companyes a excepció dels/de les candidats/candidates i de 
qui els/les proposen. A continuació es podrà concedir un torn de rèplica a un/una 
representant de cada candidatura al·ludida o, si fos el cas, als/a les candidats/candidates 
individuals proposats/proposades. 
 
Art.24.- La votació de les candidatures serà personal i secreta. 

a.-  En la papereta de votació de l’Executiva s’inclourà el nom del/de la primer 
secretari/primera secretària que encapçali cada candidatura o, en cas que no 
s’hagi presentat cap candidatura, a la papereta s’inclouran els noms de cada 
un/una dels/de les candidats/candidates presentats/presentades a l’Assemblea 
per a cada un dels llocs a cobrir, essent possibles els vots en blanc. 

b.-  Per a l’elecció dels/de les consellers/conselleres representants de l’Agrupació al 
Consell de Federació, es farà servir el sistema majoritari corregit. Els/les membres 
de l’Assemblea podran votar, en cas que hi hagi més candidats/candidates que 
llocs a cobrir, fins a un màxim del 75% dels llocs, que es calcularà arrodonint els 
decimals a zero si la fracció és inferior a 0,5 i a 1 si és  0,5 ó superior. En el cas 
que el nombre de candidats/candidates sigui igual o inferior al nombre de llocs a 
cobrir no hi haurà límits. Serà possible el vot en blanc i una papereta serà 
declarada nul·la si inclou un nombre de noms superior al màxim o si inclou noms 
no presentats. 
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Art.25.- En el cas de no haver-hi cap candidatura ni candidats/candidates, la Mesa 
aixecarà Acta que farà arribar a l’òrgan superior corresponent.  
 
Art.26.- Quan ho sol·liciti almenys el 20% dels/de les militants, i es ratifiqui per votació 
majoritària dels/de les assistents a l’Assemblea, qualsevol de les votacions establertes en 
aquest Reglament podrà tenir el caràcter de secreta. 
 
Art.27.- Una vegada fet el recompte, la Mesa farà públics els resultats, proclamant els/les 
consellers/conselleres de Federació i els/les membres de la nova Comissió Executiva. En 
el cas que hi hagués més d’una candidatura seran proclamats/proclamades els/les de la 
més votada. En el supòsit de votació càrrec per càrrec, es proclamaran els/les 
candidats/candidates que hagin obtingut més vots per a cada un dels llocs a cobrir. En 
cas d’empat i abans de la proclamació de la Comissió Executiva, s’obrirà un altre torn 
d’intervencions a favor de cada candidatura o, si s’escau, candidat/candidata, i es 
procedirà a una nova votació. En cas de nou empat serà proclamada la candidatura 
encapçalada pel/per la company/companya amb més antiguitat al Partit i en el cas que fos 
la mateixa, el/la més jove. Igual criteri se seguirà en el cas d’empat entre 
candidats/candidates individuals així com en el cas d’empat entre candidats/candidates al 
Consell de Federació. 
 
Art.28.- A l’Acta de l’Assemblea constaran els acords i els resultats de les votacions fent 
constar els vots blancs i nuls. 
 
Art.29.- Una vegada proclamats els resultats, la Mesa clausurarà l’Assemblea. 
 
ANNEX  ELECCIÓ PER COBRIR LES VACANTS 
 
Art.30.- L’elecció de les vacants de la Comissió Executiva correspondrà a l’Assemblea 
d’Agrupació. En cap cas aquestes vacants podran suposar més del 50% de la Comissió 
Executiva ni tractar-se del/de la primer secretari/primera secretària d’aquesta; en aquests 
casos caldrà convocar necessàriament Assemblea d’Agrupació per elegir la totalitat de la 
Comissió Executiva. Les noves vacants es cobriran  d’acord amb allò que preveu aquest 
Reglament per elegir una Comissió Executiva. 
 
Art.31.- Les mocions de censura a una part o a la totalitat de les Comissions Executives 
hauran de figurar en l’Ordre del Dia de la convocatòria enviada de forma expressa, i 
hauran d’ésser aprovades per la majoria absoluta dels militants de l’Agrupació presents a 
l’Assemblea. Per a la seva presa en consideració caldrà el suport del 15% dels/de les 
assistents. En cas de prosperar la moció de censura se seguirà el que preveu aquest 
Reglament per elegir una Comissió Executiva o cobrir vacants. 
  
Art.32.- Les vacants corresponents a consellers/conselleres de Federació elegits/elegides 
per les Agrupacions, correspondrà cobrir-les a l’Assemblea d’Agrupació, seguint el que 
estableixen els articles del Reglament que fan referència a la seva elecció.    
 

 
Barcelona, novembre de 2008 

 


