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REGLAMENT DEL GRUP DE DIPUTATS I SENADORS 
DEL PSC A LES CORTS GENERALS 
 
Art. 1. Els/les diputats/diputades i els/les senadors/senadores del PSC a les Corts 
Generals es doten d’una organització pròpia regulada per aquest Reglament, d’acord 
amb les previsions de l’article 20 dels Estatuts del Partit, adoptant la denominació de 
Grup de Diputats i Senadors del PSC a les Corts Generals. 
 
Art. 2. El Grup de Diputats i Senadors del PSC a les Corts Generals està integrat 
pels/per les diputats/diputades elegits/elegides en les candidatures del PSC al Congrés, 
els/les senadors/senadores socialistes elegits/elegides en les candidatures de l’Entesa 
Catalana de Progrés, així com pels/per les senadors/senadores socialistes 
elegits/elegides a proposta del Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi en representació 
del Parlament de Catalunya. També seran convocats/convocades a les reunions del 
Grup els/les diputats/diputades al Parlament Europeu que siguin membres del PSC  
 
Art. 3. El Grup de Diputats i Senadors del PSC a les Corts Generals, dins el marc 
d’actuació del Grup Socialista del Congrés i del Grup de l’Entesa Catalana de Progrés al 
Senat, coordinarà i impulsarà l’activitat parlamentària, així com les relacions amb les 
diferents administracions, sectors socials i entitats ciutadanes.  
 
 Dins el marc d’aquest Reglament, el Grup gaudeix d’autonomia política i 
organitzativa, sens perjudici del compliment de les resolucions i acords dels òrgans de 
direcció del Partit. 
  
 Els/les membres del Grup responen davant el Consell Nacional respecte de la 
seva activitat parlamentària. 
 
Art. 4. Són objectius del Grup de Diputats i Senadors del PSC  a les Corts Generals: 

a) Establir un funcionament intern coherent i eficaç dels/de les 
parlamentaris/parlamentàries socialistes catalans/catalanes al Congrés i al Senat, 
per desenvolupar la política aprovada pels òrgans de direcció i execució del 
Partit. 

b) Impulsar políticament el treball dels/de les diputats/diputades i 
senadors/senadores assegurant la seva presència pública i la informació d’aquest 
treball. 

c) Traslladar les propostes polítiques del Partit al procés legislatiu espanyol i servir 
de canal per a transmetre les demandes socials i polítiques de la societat 
catalana. 

d) Promoure l’explicació a Catalunya de les polítiques impulsades pels/per les 
socialistes al conjunt d’Espanya i, especialment, d’aquelles particularment 
rellevants per a la societat catalana. 
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Art. 5. El Grup de Diputats i Senadors del PSC a les Corts Generals elegirà d’entre 
els/les seus/seves membres, i a proposta de la Comissió Executiva del Partit, un/una 
president/presidenta, un/una vicepresident/vicepresidenta, un/una 
coordinador/coordinadora, i dos/dues coordinadors/coordinadores adjunts/adjuntes, 
un/una d'ells/elles diputat/diputada i l'altre/altra senador/senadora. 

Són funcions del/de la president/presidenta: 
a) Representar i dirigir el Grup i presidir-ne les reunions.  
b) Actuar com a portaveu. 

Són funcions del/de la vicepresident/vicepresidenta: 

a) Substituir al president/presidenta en els casos d'absència o malaltia. 

b) Aquelles que li siguin delegades pel/per la president/presidenta. 

Són funcions del/de la coordinador/coordinadora: 

 a) Impulsar i coordinar l’acció del Grup. 

 b) Convocar les reunions del Grup i del Comitè de Direcció. 

Són funcions dels/de les coordinadors/coordinadores adjunts/adjuntes: 
a) Assegurar el compliment de les tasques que es decideixin en el Comitè de 

Direcció del Grup. 
b) Portar a terme un registre públic de les decisions del Comitè de Direcció. 

 
Art. 6. El/la president/presidenta, el /la vicepresident/vicepresidenta, el/la 
coordinador/coordinadora, els/les coordinadors/coordinadores adjunts/adjuntes, els/les 
membres del PSC al Comitè Permanent del Grup Parlamentari Socialista i a la Direcció 
del Grup de l’Entesa Catalana de Progrés constituiran el Comitè de Direcció del Grup de 
Diputats i Senadors del PSC.  

S’incorporaran al Comitè de Direcció els/les diputats/diputades i 
senadors/senadores del PSC que siguin membres de les Meses del Congrés de 
Diputats i del Senat.   

 El Comitè de Direcció és l’òrgan responsable de les relacions amb la Direcció del 
Grup Parlamentari Socialista i amb la Direcció del Grup de l’Entesa Catalana de Progrés 
a tots els efectes. Així mateix, realitzarà un seguiment específic de totes aquelles 
iniciatives parlamentàries que siguin significatives per a Catalunya i impulsarà  la presa 
de mesures que facilitin el treball parlamentari a les Cambres i a les circumscripcions 
electorals. 
    
Art. 7. Cada diputat/diputada i cada senador/senadora serà responsable del seguiment 
del treball parlamentari de les Comissions de les quals forma part. 
 Per estructurar adequadament les tasques parlamentàries es podran crear àrees 
de treball específiques, amb responsables de cadascuna d'elles, que agruparan als 
diputats/diputades i als senadors/senadores de les Comissions afins. 
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 Amb l’objectiu de mantenir una adequada coordinació del treball de cada 
diputat/diputada i senador/senadora, aquests/aquestes informaran periòdicament de les 
seves activitats a la direcció del Grup. Així mateix, i quan s’hagin de presentar Informes 
de Gestió de la Comissió Executiva i del Grup, cada diputat/diputada i senador/senadora 
informarà per escrit de les seves activitats durant el període corresponent. 
 
Art. 8. Per tal de seguir i debatre la marxa dels diversos treballs i activitats en curs, 
els/les diputats/diputades i senadors/senadores es reuniran de forma ordinària un cop al 
mes, durant els períodes de sessions, i, amb caràcter extraordinari, quantes vegades 
sigui necessari a iniciativa de la direcció del Grup o quan així ho sol·liciti una quarta part 
dels/de les seus/seves membres corresponents.  
 
Art. 9. El Grup de Diputats i Senadors del PSC, de manera coordinada amb les 
Secretaries corresponents de la Comissió Executiva del Partit, arbitrarà les fórmules 
més adients en cada cas i per a cada qüestió concreta, per tal de garantir una adequada 
coordinació de la seva acció amb les diferents Administracions públiques. 
 De manera especial, s’establiran mecanismes de coordinació amb el Grup 
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya , amb el Grup 
del Partit dels Socialistes Europeus al Parlament Europeu a través dels/de les 
diputats/diputades del PSC a aquest Parlament, i amb les representacions 
parlamentàries existents en altres organismes de caràcter europeu o internacional 
(Consell d’Europa, UEO, CSCE, OTAN, UIP). 
 
Art. 10. Els/les diputats/diputades i senadors/senadores desenvoluparan el seu treball 
territorial en la circumscripció per la qual han estat elegits. En el cas de la circumscripció 
de Barcelona es realitzarà, a proposta del Comitè de Direcció, una adscripció d’àmbit 
comarcal o de Districte. Si l’adscripció territorial no es correspongués a la militància 
orgànica del/de la diputat/diputada o senador/senadora, el Comitè de Direcció del Grup 
establirà amb la Comissió Executiva de l’àmbit corresponent els mecanismes per 
verificar la tasca territorial del/de la diputat/diputada o senador/senadora 
afectat/afectada. 
 

Art. 11. En tot allò no regulat per aquest Reglament s’estarà a allò que disposen els 
Estatuts del PSC i el Reglaments del Grup Parlamentari Socialista i de l’Entesa Catalana 
de Progrés.  
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