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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONTROL FINANCER
Article 1
La Comissió de Control Financer és elegida pel Congrés i està integrada per
un/una president/presidenta, quatre titulars i dos/dues suplents.
En el cas que es produeixin vacants entre Congressos i no puguin ésser
cobertes mitjançant els/les suplents elegits/elegides pel Congrés del Partit, el Consell
Nacional, a proposta de la Comissió Executiva del Partit, procedirà a elegir els/les
membres que les hauran de cobrir.
Una vegada constituïda la Comissió de Control Financer, després de la
celebració del Congrés del Partit, aquesta elegirà d’entre els/les seus/seves membres
un/una secretari/secretària. La Presidència prepararà l’Ordre del Dia i serà
l’encarregada de convocar, quan procedeixi, les reunions de la Comissió de Control
Financer, ostentant així mateix la representació d’aquesta davant la resta dels òrgans
del Partit.
El/la secretari/secretària aixecarà Acta de les reunions de treball de la Comissió
de Control Financer.
Article 2
D’acord amb allò que estableixen els Estatuts vigents del PSC, són finalitats de
la Comissió de Control Financer:
1. La Comissió de Control Financer és l’òrgan que s’encarrega de supervisar
l’administració econòmica i patrimonial del Partit, i de comprovar que s’ajusta a les
resolucions dels òrgans competents
2. Elaborarà un informe previ a la presentació, per part de la Comissió Executiva del
Partit, del pressupost anual del Partit i del compte liquidat de l’exercici anterior
3. També podrà emetre informes i dictàmens no vinculants, a sol·licitud de la Comissió
Executiva del Partit o del Consell Nacional, sobre aspectes concrets dels comptes
del Partit en el seu conjunt o de la comptabilitat d’algun òrgan territorial concret.
Article 3
Per al compliment de les finalitats assignades a la Comissió de Control Financer
aquesta podrà recaptar, a instàncies de la Comissió Executiva del Partit, informació
relativa a la comptabilitat de qualsevol dels òrgans territorials i sectorials del Partit a
través de les seves respectives Comissions de Control Financer.
Així mateix, la Comissió de Control Financer podrà celebrar quantes reunions
consideri oportunes amb la finalitat de portar a terme les seves funcions i sempre que
per majoria ho decideixin els/les seus/seves membres.
En qualsevol cas celebrarà reunions:
1. Amb caràcter ordinari en els mesos de juny i desembre de cada any, amb la finalitat
d’efectuar el control semestral dels comptes del Partit.
2. A instàncies del Consell Nacional cada cop que aquest sol·liciti emetre un informe
sobre els comptes del Partit, i com a mínim una vegada a l’any per al tancament
dels pressupostos que han de presentar-se a l’aprovació del mateix.
3. A instàncies de la Comissió Executiva del Partit, i amb l’objecte d’autentificar les
dades econòmiques que aquesta pugui aportar al Consell Nacional, o bé per a la

realització d’informes o dictàmens sobre els comptes del Partit o d’algun òrgan
territorial o sectorial del mateix.
4. La convocatòria per part de la Secretaria d’Organització i Finances del Partit per a
aquesta finalitat, haurà d’efectuar-se almenys amb quinze dies d’antelació a la data
de celebració del Consell Nacional a qui ha de remetre el seu informe.
5. Abans de cada Congrés Ordinari, per elaborar el dictamen sobre els comptes del
Partit a presentar al mateix.
Article 4
La verificació ordinària dels comptes del Partit es realitzarà per la Comissió de
Control Financer prenent com a document base el Balanç de Situació i Compte
d’Explotació que faciliti la Secretaria d’Organització i Finances del Partit, tenint sempre
a la seva disposició la documentació suport de tots els saldos i moviments d’aquests
comptes, per tal d’efectuar les comprovacions que cregui pertinents, així com qualsevol
altra informació que consideri oportuna.
A requeriment de la Comissió Executiva del Partit i en el supòsit de
fiscalitzacions específiques d’òrgans territorials o sectorials del PSC, l’abast de les
fiscalitzacions s’haurà d’especificar en el mateix requeriment.
En qualsevol cas, els informes de fiscalització que emeti la Comissió de Control
Financer es limitaran als aspectes de caràcter econòmic i comptable sense realitzar
valoracions de caràcter polític, que corresponen a altres òrgans del PSC.
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