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REGLAMENT DE COMISSIONS GESTORES 
 
 
Art. 1.- L’objecte del present Reglament és regular la constitució i el funcionament de les 
Comissions Gestores de Federació i Agrupació. 
 
Art. 2.- Es constituirà una Comissió Gestora en un dels supòsits següents: 
 
a) Per dimissió de la Comissió Executiva de Federació o Agrupació, en el cas 

d’impossibilitat de convocatòria de l’Assemblea de l’àmbit corresponent. 
b) A petició de l’Assemblea de Federació o Agrupació, en el cas d’impossibilitat d’elecció 

de la Comissió Executiva. 
c) Per dissolució o cessament de la Comissió Executiva de Federació o Agrupació 

acordada per la Comissió  Executiva del Partit, en aplicació d’allò que disposen els 
Estatuts. 

 
Art. 3.-Les Comissions Gestores de Federació seran nomenades per la Comissió 
Executiva del Partit. Les Comissions Gestores d’Agrupació seran nomenades per la 
Comissió Executiva del Partit a proposta de la Comissió Executiva de la Federació. El 
nomenament de Comissió Gestora d’Agrupació que derivi  de l’aplicació de l’apartat c) de 
l’article 2 serà competència de la Comissió Executiva del Partit, que podrà delegar 
expressament aquest nomenament en la Comissió Executiva de la Federació. Per 
nomenar una Comissió Gestora, la Comissió Executiva  què correspongui realitzarà les 
consultes que cregui pertinents. 
 
Art. 4.- Les Comissions Gestores es composaran d’un  mínim de tres membres un/una 
dels/de les quals serà nomenat/nomenada president/presidenta.  
 
Art. 5.- Les Comissions Gestores tenen com a objectiu prioritari la superació, en el mínim 
termini de temps possible, de la situació d’anormalitat existent. Les seves competències 
principals seran: 
- Vetllar pel correcte funcionament ordinari de l’organització de l’àmbit que li correspongui. 
- Convocar  en el termini oportú i de comú acord amb la Comissió Executiva d’àmbit 

superior-, Assemblea o Congrés Extraordinari per tal de procedir a l’elecció de la 
Comissió Executiva. 

 
Art. 6.- En les seves actuacions durant aquest període, la Comissió Gestora haurà 
d’observar el màxim grau d’objectivitat i neutralitat vers la situació que va motivar el seu 
nomenament. A les seves reunions podran assistir-hi els/les membres de les Comissions 
Executives de l’àmbit superior. 
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