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REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ VIRTUAL
Art. 1.- L’Agrupació Virtual es constitueix d’acord amb l’article 13.5. dels
Estatuts i el seu àmbit d’actuació és la xarxa, en la qual els/les seus/seves
afiliats/afiliades desenvoluparan la vida orgànica de l’Agrupació a través
d’Internet. La seva finalitat és la de contribuir al desenvolupament de les idees,
el debat i l’acció política del PSC utilitzant les TIC (Tecnologies de la Informació
i la Comunicació) en la seva activitat interna i externa.
L’Agrupació Virtual potenciarà els mecanismes de trobada i participació dels/de
les afiliats/afiliades en el debat i l’acció política gràcies a les facilitats que
ofereix la comunicació en xarxa per a la participació i el treball en grup (amb
models síncrons i asíncrons), per al debat desenvolupat al llarg de períodes
perllongats en el temps i per a la facilitat per fer circular les idees. L’AV vetllarà
juntament amb l’Executiva del Partit pel correcte ús de les sigles del PSC i allò
que representen a la xarxa.
Art. 2.- L’Agrupació Virtual dependrà orgànicament de la Comissió Executiva
del PSC que ha de proveir a l’ Agrupació Virtual dels elements d’infrastructura
tecnològica i humana de suport que aquesta necessiti per desenvolupar-se.
Art. 3.- L’àmbit d’actuació de l’ Agrupació Virtual serà la xarxa i podran formar
part de la mateixa com a afiliats/afiliades aquells/aquelles que així ho sol·licitin,
independentment del seu lloc de residència. En el tràmit d’afiliació es seguirà el
procés d’informació i aprovació previst per a la resta d’afiliats/afiliades, amb
l’adaptació lògica a les característiques de la xarxa. En qualsevol cas, abans de
donar d’alta un/una afiliat/afiliada a l’ Agrupació Virtual serà necessari informar
l’organització del PSC corresponent a la localitat on aquest/aquesta resideixi, la
qual podrà manifestar de forma raonada la seva disconformitat;en aquest cas
l’alta no podrà produir-se. Els seus drets i deures seran els que determinan els
Estatuts per a la resta d’afiliats/afiliades, amb les lògiques limitacions que
responen a les especials característiques de l’ Agrupació Virtual.
Art. 4.- L’ Agrupació Virtual tindrà com a òrgan de direcció l’Assemblea i com a
òrgan d’execució una Comissió Executiva que actuarà col·legiadament, encara
que els/les seus/seves components tindran responsabilitats assignades
individualment. La Comissió Executiva celebrarà les seves reunions
presencialment o a través de la xarxa i les Assemblees tindran lloc sempre a
través de la xarxa.
Art. 5.- Tant pel que fa referència a les Assemblees com a les reunions
informals, l’ Agrupació Virtual serà accessible únicament a través del web oficial
del Partit on hi haurà un enllaç a la pàgina de l’ Agrupació Virtual i els/les
seus/seves membres disposaran d’un nom d’usuari i una clau d’accés que li
seran facilitats per la Comissió Executiva a partir del moment en què hagi estat
acceptat/acceptada com a afiliat/afiliada. La sol·licitud haurà de fer-se a través
del web i utilitzant el corresponent formulari específic on quedaran reflectides
les condicions de l’ús de les dades de la persona, en compliment de la LOPD.

2
Així mateix es facilitarà a l’afiliat/afiliada una clau de seguretat per validar la
seva identitat en el processos de votació.
La Comissió Executiva establirà els privilegis associats a cada nom
d’usuari en funció de les seva afiliació. Així mateix, i en compliment dels
Reglaments en vigor, s’adjudicaran privilegis a les claus d’accés dels/de les
membres d’altres estaments del PSC amb dret a participar en els debats i
activitats que organitzi l’ Agrupació Virtual així com als/a les afiliats/afiliades
d’altres Agrupacions que així ho sol·licitin en virtut de l’article 4.1. dels Estatuts.

Art. 6.- Per a garantir l’autenticitat de les dades de les persones que no essent
afiliats/afiliades del PSC, vulguin incorporar-se a l’ Agrupació Virtual i no
disposin d’una certificació de signatura digital oficial, la Comissió Gestora podrà
exigir la presentació de documentació que permeti verificar la personalitat
del/de la sol·licitant per altres vies que no sigui la xarxa.
Art. 7.- Els processos de votació en l’ Agrupació Virtual es regiran pels principis
generals establerts en els Estatuts i Reglaments en vigor en el PSC adaptantlos a les peculiaritats del treball en xarxa.
Així, els processos de votació tindran les característiques diferencials
següents:
1.- Els períodes de votació seran acotats en el temps amb un principi i un final
prèviament establerts.
2.- El període entre el principi i el final de les votacions serà com a mínim de 24
hores per a permetre la participació des de qualsevol ús horari del món.
3.- Els resultats parcials podran ser seguits per tots/totes els/les membres i el
resultat final serà conegut immediatament en el moment en què finalitzi el
període de votació.
Art. 8.- L’ Agrupació Virtual enviarà els/les seus/seves delegats/delegades al
Congrés del PSC en la proporció que estableixi el Consell Nacional, garantint
com a mínim un/una delegat/delegada.
Art. 9.- L’ Agrupació Virtual estarà representada en el Consell Nacional segons
els criteris que aquest estableixi, garantint com a mínim un/una
conseller/consellera Nacional.
Art. 10.- Pel que fa referència a la participació en els processos de selecció de
candidats/candidates electorals i d’acord amb la seva especificitat, l’ Agrupació
Virtual únicament participarà en la proposta de candidatures al Consell
Nacional
Art. 11.- L’ Agrupació Virtual disposarà d’un Codi ’Ètic específic degut a les
particularitats pròpies d’una comunitat virtual. Aquest Codi, que haurà de ser
desenvolupat per la Comissió Executiva i incorporat al Codi Ètic del PSC, es
basarà en els següents principis:
1.- No existirà cap tipus de censura prèvia a la difusió dels missatges i
comunicacions que s’enviïn a l’ Agrupació Virtual per part dels/de les
seus/seves membres.
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2.- Els/les membres de l’ Agrupació Virtual s’han de comprometre a l’ús d’un
llenguatge respectuós en les formes, amb les persones, les idees i els fets
fins i tot des de la discrepància.
3.- Estarà prohibit l’ús de tècniques d’spam (difusió incontrolada de missatges)
per part dels/de les membres de l’ Agrupació Virtual. No es consideraran
spam les comunicacions de la Comissió Executiva.
4.- Estarà prohibit als/a les membres de l Agrupació Virtual l’ús de l’entorn i els
directoris d’aquesta per a realitzar actuacions no relacionades amb els
objectius de l’ Agrupació Virtual, excepte en aquelles situacions que aprovi
la Comissió Executiva.

Disposicions Transitòries
Primera.- Es defineix un període inicial de posada en marxa de durada no
inferior a divuit mesos en què les funcions de la Comissió Executiva de l’
Agrupació Virtual seran desenvolupades per una Comissió Gestora d’almenys
tres membres escollida per la Comissió Executiva del Partit.
Segona.- En aquesta fase, l’afiliació a l’ Agrupació Virtual serà compatible amb
l’afiliació a una altra Agrupació. En conseqüència, la representació al Consell
Nacional i al Congrés del Partit quedarà limitada a una persona, seguint la
pauta establerta per les Comissions Sectorials, restant així en suspens els
articles vuit i nou d’aquest Reglament.
Tercera.- La Comissió Executiva del Partit, a proposta de la Comissió Gestora,
acordarà la finalització de la fase transitòria i, en aquell moment els/les
afiliats/afiliades hauran d’optar per mantenir la seva afiliació a l’ Agrupació
Virtual de manera exclusiva o bé fer-ho en una altra Agrupació.
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