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Reglament de Conferències Nacionals 
 
 
Art. 1.-  El Partit organitzarà com a mínim una vegada al llarg del mandat una Conferència 
Nacional per a debatre  la política general del Partit. També es podran convocar 
Conferències Nacionals per tractar temes sectorials d’especial transcendència amb les 
següents  finalitats: 
 

a) Elaboració teòrica, innovació ideològica i proposta programàtica del Partit.  
b) Implicació del major número d’afiliats/afiliades del Partit, responsables 

institucionals i associatius, col·lectius, entitats, Fundacions, Institucions, 
moviments entorn a la majoria pel canvi, grups de ciutadans/ciutadanes i persones 
individuals en el procés de debat entorn a la Conferència. 

c) Difusió al conjunt de la ciutadania de les propostes del Partit. 
d) Generar  esdeveniments polítics on-line a Catalunya. 

 
Art. 2.- El Consell Nacional, a proposta de la Comissió Executiva, serà qui convocarà les 
Conferències Nacionals, definirà el tema, l’Ordre del Dia, la data i la distribució dels/de les 
delegats/delegades de les Agrupacions.  
 A la mateixa sessió de convocatòria de cada Conferència, el Consell Nacional  
aprovarà el document inicial, el qual haurà estat presentat per la Comissió Executiva. 
 
Art. 3.- La Comissió Executiva del PSC és la responsable de la direcció i coordinació de les 
Conferències Nacionals. Així mateix, el Consell Nacional del PSC elegirà un equip de treball 
específic (Comitè Organitzador) que coordinarà els treballs a realitzar en tot el procés. 
 
Art. 4.- Convocada la Conferència, el conjunt de les organitzacions del Partit iniciaran un 
procés d’elaboració d’aportacions i organització de debats. La participació en el procés de 
debat que s’inicia amb la convocatòria de la Conferència i l’aprovació del document inicial és 
oberta a tots/totes els/les afiliats/afiliades, simpatitzats, persones individuals i col·lectius 
creats “ad hoc” per a participar a la Conferència.  
 
Art. 5.- L’organització de la Conferència podrà convidar a participar a aquelles persones, 
entitats cíviques o polítiques catalanes, espanyoles o estrangeres que consideri que poden 
realitzar una contribució rellevant dins de la temàtica a debatre. 
 
Art. 6.- La Conferència es desenvoluparà en la seva fase preparatòria a través dels mitjans 
habituals i també on-line, a partir d’un canal específic dins el web del PSC que permetrà la 
inscripció i la participació dels/de les afiliats/afiliades i simpatitzants del PSC i del conjunt 
dels/de les ciutadans/ciutadanes. 
 
Art. 7.- Una vegada finalitzat el termini per presentar aportacions (que serà establert pel 
Consell Nacional en la convocatòria de la Conferència), el Comitè Organitzador podrà 
proposar a la Comissió Executiva del PSC la conveniència d’obrir un nou procés de debat i 
presentació de propostes. Un cop acabat aquest procés, elaborarà un redactat definitiu del 
document, introduint les aportacions fruit del procés de debat i definirà les qüestions que, pel 
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seu interès o per ser expressió de la pluralitat han de ser objecte de debat i votació a la 
Conferència. Aquesta proposta del Comitè Organitzador haurà de ser ratificada per la 
Comissió Executiva del PSC. 
 
Art. 8.- A la Conferència es debatran les aportacions presentades en el marc del debat 
desenvolupat i en especial totes aquelles aportacions d’especial transcendència o expressió 
de la pluralitat. 
Al final de la Conferència, els/les delegats/delegades i representants votaran el text amb les 
aportacions que es derivin de les discussions de les mateixes. Les resolucions finals 
adoptades per la Conferència Nacional seran publicades en un termini no superior a 90 dies i 
s’incorporaran en el procés d’elaboració dels programes electorals del Partit. En el moment 
d’efectuar la convocatòria, el Consell Nacional aprovarà un document marc que desenvolupi 
els temes de debat. 
 
Art. 9.- Participants en el procés de la Conferència Nacional 
 Podran participar en el procés de  debat i en les activitats  preparatòries de la 
Conferència: 

- Tots/totes els/les afiliats/afiliades del Partit. 
- Els/les membres d’aquelles entitats de caràcter cívic i social o grups socials “ad 

hoc” que hagin sol·licitat la seva inscripció i formalitzat l’acord corresponent. 
- Els/les ciutadans/ciutadanes de Catalunya que s’inscriguin com a participants a tal 

efecte, d’acord amb el procediment que s’estableixi. 
 
Art. 10.-  Delegats/delegades i representants a la sessió final de la Conferència Nacional 
 Els/les delegats/delegades i representants participants a la sessió final de la  
Conferència seran elegits/des de la manera següent: 

- Les Agrupacions i Comissions Sectorials del Partit elegiran delegats/des d’entre 
els/les seus/seves militants, en la proporció que per quantitat d’afiliació establirà el 
Consell Nacional. 

- Els grups de treball de la Conferència, les Agrupacions i Comissions Sectorials del 
Partit podran proposar al Comitè Organitzador de la Conferència, fins a 150 
representants com a participants de ple dret d’entre aquelles persones no afiliades 
al patit Partit que hagin col·laborat en els treballs preparatoris a nivell territorial o 
bé que puguin fer aportacions rellevants dins el marc de la Conferència Nacional. 

 
 Delegats/delegades i representants participaran en la sessió final de la Conferència 
amb dret a veu i vot. 
 
Art. 11.- En tot el que no estigui regulat pel present Reglament serà d’aplicació allò que 
estableix el Reglament de Congressos del PSC. 
 
 

Barcelona, febrer de 2009 


