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REGLAMENT DEL CONSELL NACIONAL 
 
 
 
Art. 1. El Consell Nacional és l’òrgan màxim de decisió del Partit entre Congressos. La seva 
funció és definir les grans línies d’acció política entre cada Congrés i controlar l’acció de la 
Comissió Executiva del Partit. Entre d’altres les seves funcions són: 
 
a. Aprovar els pressupostos i les actes de disposició patrimonial. 
b. Aprovar un cop l’any la gestió, total o parcial, de la Comissió Executiva del Partit. 
c. Nomenar una Comissió Gestora en cas de dimissió de la Comissió Executiva del Partit, de 

més de la meitat dels seus i les membres, o del primer secretari o primera secretària i, en 
últim cas, convocar un Congrés Extraordinari. 

d. Resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties. 
e. Aprovar els programes i les candidatures electorals, així com les possibles coalicions i el 

Reglament que reguli les relacions entre el Partit i els càrrecs públics electes i/o de 
designació. 

f. Ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits. 
g. Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva del Partit, a la Comissió de 

Garanties, a la Comissió de Control Financer, a la Comissió de Registre d’interessos i 
entre els i les representants al Comitè Federal del PSOE. 

h. Constituir, com a mínim, les Comissions següents: Programes i Resolucions, Organització 
i Reglaments, i Comissió Electoral. 

i. Aprovar els diferents Reglaments del Partit i les normes de funcionament de les diferents 
organitzacions. 

j. Convocar referèndums per a la presa de decisions polítiques d’importància cabdal, d’acord 
amb allò que s’estableix als Estatuts. 

k. Discutir i aprovar, si escau, mocions sobre política general del Partit proposades pels 
Consells de Federació. Prèviament aquestes mocions han d’haver estat aprovades en el 
Consell de Federació que fa la proposta. 

l. Convocar els Congressos ordinaris del Partit d’acord amb el reglament aprovat pel mateix 
consell, regulant la composició, convocatòria i funcionament del Congrés  

m. Aprovar les Ponències Marc dels Congressos del Partit  
n. Rebre compte de la gestió de la Comissió de Control Financer, una vegada a l’any o quan 

el Consell ho demani.  
o. Rebre compte de la designació dels càrrecs públics no electes i de representació que 

siguin competència del Partit.  
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p. Constituir les Comissions Sectorials del Partit a proposta de la Comissió Executiva.  
q. Aprovar el protocol que fixa les relacions amb la JSC. 
r. Aprovar les operacions de venda, pignoració o hipoteca de béns del Partit.  
s. Debatre anualment la gestió i els objectius dels grups parlamentaris del Partit 
 
 
Art. 2. El Consell Nacional es reunirà, d’acord amb allò que estableix l’article 7 dels Estatuts, 
en sessió ordinària una vegada cada tres mesos, i en sessió extraordinària a instàncies de la 
Comissió Executiva del Partit, del propi Consell a través de la Mesa o mitjançant instància 
consignada per escrit i signada per una quarta part del mateix. El funcionament del Consell 
Nacional estarà regulat per allò que s’estableix als Estatuts i per aquest reglament. 
 
I. MEMBRES DEL CONSELL NACIONAL 
 
Art. 3. Són components del Consell Nacional: 
 
a. Els i les representants elegits per les Federacions a raó d’un o una representant per cada 

75 militants censats o fracció superior a 38, amb la garantia que totes les Federacions 
tinguin representant, per a la qual cosa s’utilitzarà el cens del Congrés. 

b. Els Primers Secretaris i Primeres Secretàries de les Federacions que no siguin Consellers 
i Conselleres per altres conceptes. 

c. Els i les representants del Partit al Comitè Federal del PSOE.  
d. 9 representants de la JSC que siguin militants del Partit. 
e. Dos representants de la Sectorial de la Gent Gran que siguin militants del Partit.  
f. Un o una representant per cada Comissió Sectorial que sigui militant del Partit, d’acord 

amb l’article 14.1 dels Estatuts del Partit. Així mateix, per tal de donar compliment a 
l’article 7.2 dels Estatuts, i un cop tancat el nou cens segons el mandat congressual, la 
mesa del Consell comunicarà a les 6 comissions sectorials que tinguin mes afiliats adscrits 
el dret a escollir un segon representant.  

g. Els i les representants, fins a un màxim de 15, elegits i elegides per les organitzacions 
adherides d’acord amb allò que s’estableix en el seu conveni i amb un màxim d’un o una 
per organització, sempre que siguin militants del Partit. 

h. Els membres de la Comissió Executiva i el president o presidenta del Consell Nacional de 
l’anterior mandat congressual que hagin deixat de ser-ho, per un únic mandat. 

i. Els membres de la Comissió Executiva del Partit tindran la consideració de membres del 
Consell Nacional, però no podran votar en els aspectes relacionats amb la seva gestió. 
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Art. 4. Els components del Consell Nacional relacionats en l’article anterior tenen l’obligació 
d’assistir a totes les sessions del Consell Nacional i a participar en les seves tasques. També 
de participar de les Comissions a què estiguin adscrits o adscrites.  
 
Art. 5. Hi assistiran amb veu però sense vot els i les membres titulars de les Comissions de 
Garanties, de Control Financer i de Registre d’Interessos, així com els diputats i les diputades 
al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu, els senadors i les 
senadores, i els alcaldes i les alcaldesses del PSC de poblacions de més de 50.000 habitants, 
que no siguin membres del Consell Nacional per altres conceptes.  
 
Art. 6. La Mesa també enviarà la convocatòria als presidents i les presidentes dels Consells de 
Federació del Partit, i a un o una membre en representació de les sectorials que s’hagin 
fusionat, que podran assistir a les sessions del Consell Nacional sense veu ni vot.  
També podran assistir tots els i totes les militants del Partit, sense veu ni vot,  llevat que a la 
convocatòria s’hagi especificat que la sessió serà tancada i que a l’inici de la reunió se’n 
ratifiqui aquest caràcter. 
 
Art. 7. Les absències a les reunions del Consell Nacional hauran de justificar-se per escrit o 
per correu electrònic abans de la seva celebració. La justificació anirà dirigida a la Mesa del 
Consell i s’haurà de fer constar la causa de la inassistència. La Mesa decidirà si l’absència 
està plenament justificada. En cas contrari, es comunicarà al conseller o la consellera. 
 
Art. 8. Un conseller o una consellera deixarà vacant definitivament el seu càrrec per dimissió 
voluntària, per canvi de Federació (en el cas d'haver estat elegit o elegida per aquesta), per 
sanció que comporti la pèrdua de la condició de conseller/consellera; per pèrdua de la 
condició de membre del Partit; per haver faltat sense justificació, durant el mandat del Consell 
Nacional, a tres sessions del Ple del Consell, o per haver faltat a sis sessions justificades 
consecutives. En aquest cas, la mesa del Consell Nacional enviarà una comunicació al o la 
membre del Consell Nacional afectat, a l’Executiva del Partit i a la Federació, sectorial o a 
l’organització a la qual representa. Fetes les al·legacions oportunes davant la mesa del 
Consell Nacional i en cas de pèrdua definitiva de la condició de conseller o consellera nacional  
la Federació, sectorial o organització a la qual representa elegirà un nou conseller o consellera 
entre els seus i les seves membres. En aquest cas no podrà ésser elegit/elegida conseller o 
consellera dins del mateix mandat.  La presidència del Consell Nacional, a l’inici d’aquest, 
informarà oralment de les substitucions produïdes. 
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Art. 9. El PSC establirà un Consell Obert i participatiu que esdevindrà un fòrum periòdic 
consultiu i de deliberació del Partit. Estarà format per membres del Consell Nacional i per un 
nombre igual de persones representants de la societat civil, del moviment associatiu, sindical, 
del món cultural i dels àmbits professionals. El funcionament d’aquest consell es regirà per un 
reglament aprovat pel Consell Nacional. 
 
Art. 10. Independentment dels canals informatius emprats pel propi Consell, els Consellers i 
les Conselleres Nacionals elegits hauran d’informar de les deliberacions i acords presos a les 
sessions del Consell Nacional en el seu Consell de Federació o en el plenari de la seva 
sectorial. També ho hauran de fer a la sessió de l’Assemblea de la seva Agrupació 
immediatament posterior a la del Consell Nacional. 
 
II. LA MESA DEL CONSELL NACIONAL 
 
Art. 11. La Mesa del Consell constarà d’una Presidència, dues Vicepresidències i quatre 
Secretaries, i la seva funció serà impulsar l’acció del Consell, especialment la de les seves 
Comissions. La Mesa facilitarà el debat i donarà a conèixer al conjunt dels afiliats i les afiliades 
els debats, les propostes, acords i reglaments aprovats pel Consell Nacional a través del web 
del Partit, que a més oferirà en directe la part oberta a la premsa de les sessions del  Consell. 
 
Art. 12. L’elecció dels dos/de les dues vicepresidents/vicepresidentes i dels/de les quatre 
secretaris i secretàries es farà per majoria simple. Per ser candidat o candidata caldrà haver 
presentat la proposta a la Mesa, recolzada per un 10% dels consellers i les conselleres. El 
mandat de la Mesa coincidirà amb el del Consell Nacional. 
 
Art. 13. El Consell Nacional podrà revocar totalment o parcial la Mesa, inclòs el/la 
president/presidenta, per majoria absoluta dels i les membres del Consell Nacional presents. 
La proposta de revocació, signada per un 25% dels consellers i les conselleres, haurà de 
figurar a l’Ordre del Dia de la convocatòria, que s’haurà d’enviar amb 30 dies d’antelació. 
 
Art. 14. Les vacants que per qualsevol motiu es produeixin, inclosa la del president o la 
presidenta, podran ser cobertes en tot moment si la proposta figura a l’Ordre del Dia. 
 
Art. 15. Segons allò establert pels Estatuts i altres resolucions del Congrés, així com pel 
present Reglament, correspon a la Mesa del Consell Nacional: 
 

a. Convocar les sessions, un cop escoltada la Comissió Executiva del Partit, i establir 
l’Ordre del Dia, d’acord amb el contingut de l’apartat IV del present Reglament. 
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b. Vetllar perquè amb l’anterioritat suficient siguin distribuïts als consellers i les 
conselleres els documents necessaris per als debats de les sessions. 

c. Controlar l’assistència dels consellers i les conselleres, tant al Ple com a les 
Comissions del Consell Nacional, informant periòdicament a les Federacions i 
Comissions sectorials i a la resta d’organitzacions de les assistències i absències. 

d. Conèixer els casos de vacants previstos a l’article 8 d’aquest Reglament i informar a la 
Comissió Executiva del Partit perquè prengui les mesures adients d’acord amb l’article 
7 d’aquest Reglament. 

e. Informar a la Comissió Executiva del Partit i de la Federació afectada de les baixes que 
es produeixin perquè siguin substituïdes pel Consell de Federació corresponent. 

f. Moderar les sessions i adoptar les mesures necessàries per al bon desenvolupament 
d'aquestes, d'acord amb el present Reglament. 

g. Donar i retirar les paraules als consellers i les conselleres. 
h. Impulsar i distribuir les tasques del Ple.  
i. Impulsar, coordinar i distribuir les tasques de les Comissions. 
j. Redactar l’Acta de les sessions. 
k. Certificar els acords presos i el contingut de les Actes aprovades. 
l. Fer la funció d’enllaç entre el Consell Nacional i la Comissió Executiva del Partit. 
m. Rebre els comunicats dirigits al Consell Nacional i proposar-li si es prenen en 

consideració o no. 
n. Elaborar l’informe sobre la gestió del Consell Nacional i presentar-lo al Congrés. 
o. Designar ponents entre els/les membres del Consell Nacional per informar al seu Ple 

sobre temes de l’Ordre del Dia, quan la urgència del tema ho requereixi. 
p. Organitzar les eleccions primàries amb un procés que comptarà amb la presència de 

tots els precandidats i les precandidates, o un o una representant nomenat per 
aquests, d’acord amb el reglament corresponent aprovat pel Consell Nacional. 

q. Tot allò que es derivi dels Estatuts o del present Reglament.  
 
 
Art.16. Correspon al president o la presidenta la moderació de les sessions. Coordinarà les 
tasques de la Mesa, que es reunirà amb la periodicitat que ella mateixa consideri. També ho 
farà periòdicament amb els presidents dels Consells de les Federacions. La distribució de la 
resta de funcions de la Mesa entre els seus i les seves membres la faran lliurement ells 
mateixos/elles mateixes. 
 
Art.17. La Comissió Executiva del Partit haurà de posar a disposició de la Mesa els mitjans 
tècnics, econòmics i administratius que calgui per tal que pugui complir la seva missió. 
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II. LES COMISSIONS 
 
Art.18. El Consell Nacional s’articularà en Comissions, segons preveu l’article 7 dels Estatuts, 
que són els òrgans dinamitzadors del Consell. Les seves funcions i composició venen 
determinades pels Estatuts i aquest Reglament. La Mesa del Consell posarà a disposició dels 
consellers i les conselleres la informació de les diferents comissions perquè de forma 
voluntària s’inscriguin a la comissió que considerin mes adient. Les Comissions lliuraran el 
resultat del seu treball (propostes i informes) a la Mesa del Consell Nacional, que l’elevarà al 
Plenari si s’escau. 
 
Art.19. El Consell Nacional podrà crear les Comissions permanents o temporals que cregui 
convenients, a més de les que determinen els Estatuts. Les sol·licituds de creació de noves 
comissions es faran a proposta de la Comissió Executiva del Partit o de la signatura del 25% de 
membres del Consell Nacional. La mesa, sotmetrà a votació les propostes. 
 
Art. 20.  Les Comissions  seran formades per un nombre superior a cinc membres del Consell 
amb veu i vot,  i pel/per la membre o pels/per les membres de la Comissió Executiva del Partit a 
qui correspongui la temàtica. Les Comissions temporals tindran el nombre de membres que 
determini el Consell Nacional en crear-les. Cada Comissió nomenarà un/una 
president/presidenta, un/una coordinador/coordinadora amb funcions de portaveu i un/una 
secretari/secretària. Cada una d’elles establirà les seves normes de funcionament intern. Les 
convocatòries de les diferents Comissions seran efectuades pel seu coordinador o per la seva 
coordinadora com a mínim un cop cada tres mesos, a petició de la Mesa del Consell Nacional o 
a petició del 25% dels i les membres de la Comissió. 
 
Les Comissions podran convocar a les persones que creguin oportunes i disposaran de mitjans 
per desenvolupar les seves  tasques. Els debats al si de cada comissió es podran realitzar 
mitjançant la utilització de mitjans digitals per tal que els i les membres puguin seguir-los a 
distància. La Mesa del Consell Nacional vetllarà perquè aquesta disposició es dugui a terme, 
fent, si escau, les reunions oportunes amb les permanents de les comissions. 
 
Art. 21. Els i les membres del Consell Nacional podran estar adscrits o adscrites almenys a una 
Comissió i com a màxim a dues. Les Federacions, Sectorials o les organitzacions amb 
representació al  Consell rebran informació sobre l’adscripció i l’assistència dels seus consellers 
i les seves conselleres a les Comissions. 
 



 

Reglament del Consell Nacional   Pàgina 8 
 

Art. 22. Des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament es creen amb caràcter permanent les 
següents Comissions: 
 

a. Programes i Resolucions: Tindrà com a funció preparar els programes electorals i 
estudiar les propostes de resolució que es presentin al Consell Nacional, d’acord amb 
aquest Reglament, amb l’anticipació suficient, i presentar-les a la consideració del 
Consell. Així mateix podrà elaborar propostes de resolució que siguin de caràcter urgent. 
La presidirà el propi/la pròpia president/presidenta del Consell i estarà formada, a més, 
per 9 consellers i conselleres que el mateix Consell Nacional designarà. 

 
b. Organització i Reglaments: Tindrà la funció de redactar les diferents propostes 

reglamentàries per després ser elevades i aprovades, si escau, pel Consell Nacional. 
 

c. Comissió Electoral: Tindrà com a funcions essencials proposar candidatures a 
càrrecs electes en els casos en què així s’estableixi, informar sobre les candidatures 
presentades per les organitzacions del Partit per ésser ratificades pel Consell Nacional, 
i impulsar el compliment estricte d’allò que estableixen els Estatuts i Reglaments del 
Partit pel que fa a la confecció, votació i ratificació de candidatures a càrrecs electes. 
Col·laborarà amb la Comissió d’Organització i Reglaments del Consell Nacional en la 
proposta de noves reglamentacions sobre aquesta matèria i en la revisió de la 
normativa vigent. Estarà formada pel primer secretari o la primera secretària, el 
secretari o secretària d’Organització del Partit, el secretari o secretària de Polítiques de 
les Dones, el primer secretari o la primera secretària de la JSC, dos membres més de 
la Comissió Executiva del Partit en funció del procés electoral del qual es tracti, i 
consellers i conselleres nacionals que tinguin el suport manifestat per escrit de 20 
consellers i conselleres nacionals. Cada conseller o consellera nacional només podrà 
signar un escrit d’aquesta naturalesa. A les reunions de la Comissió Electoral del Partit 
podran ser presents amb veu els i les caps de llista corresponents a cada candidatura 
considerada. El resultat de les seves deliberacions serà públic i haurà de justificar la 
idoneïtat dels candidats i les candidates proposats al Consell Nacional 

 
d. Comissió de Treball Sectorial: Tindrà com a funció garantir el ple desenvolupament 

de l’organització sectorial del Partit. Estarà formada per membres representatius dels 
àmbits sectorials i anualment, i a través de la Mesa, elevarà un informe al Consell 
Nacional sobre el balanç i les perspectives de la Política Sectorial del Partit. 
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IV.-CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA 
 
 
Art. 23. Les sessions ordinàries del Consell Nacional s’hauran de convocar almenys amb 
quinze dies d’anticipació. Les sessions extraordinàries es convocaran amb la urgència que 
calgui, encara que els acords que s’adoptin només seran vàlids si s’ha notificat la convocatòria 
a tots els seus/totes les seves membres i s’obté un quòrum mínim de la meitat més un dels 
seus/de les seves components. La Mesa podrà enviar un SMS de recordatori de la 
convocatòria entre les 72 i 24 hores anteriors al seu inici. 
 
Art. 24. La Mesa del Consell prepararà la convocatòria, un cop escoltada la Comissió 
Executiva del Partit. A la convocatòria hi figurarà la data de celebració, el lloc, l’hora d’inici en 
primera i en segona convocatòria —aquesta com a màxim mitja hora després de la primera—, 
l’Ordre del Dia i el caràcter, segons es tracti d’una sessió ordinària o extraordinària.  
 
Art. 25. La Mesa establirà l’Ordre del Dia partint de les propostes fetes per la Comissió 
Executiva del Partit i del Consell Nacional en la sessió anterior. Podrà afegir-hi els punts que 
consideri convenients a iniciativa pròpia, a proposta de les Comissions del Consell, o dels 
suggeriments dels consellers i les conselleres per escrit. Les sessions ordinàries inclouran 
obligatòriament: 1) l’aprovació de l’Acta dels acords presos en la reunió anterior, una còpia 
dels quals s’enviarà amb la convocatòria; 2) informe polític de la primera secretaria o de la 
gestió de la Comissió Executiva del Partit; 3) informe, si escau, de les diferents comissions del 
Consell o de la resta d’òrgans del Partit; 4) debat i aprovació, si escau, de les diferents 
resolucions; 5)  preguntes als diferents òrgans del Partit. 
 
Art. 26. Vint-i-cinc consellers i conselleres podran proposar a la Mesa una modificació dels 
punts de l’Ordre del Dia de les sessions ordinàries. La proposta s’haurà de fer per escrit a la 
Mesa abans de l’inici de la sessió en primera convocatòria. La Mesa la passarà a la decisió 
del Consell Nacional sense debat. A l’Ordre del Dia de les sessions extraordinàries es podran 
incloure resolucions per raons d’urgència, a petició de vint-i-cinc consellers i conselleres o a 
petició de la Comissió Executiva, sempre que les tres quartes parts dels/de les membres 
presents del Consell Nacional n’estimin la urgència, a proposta de la Mesa del Consell. 
 
Art. 27. Per a la preparació de les sessions del Consell Nacional la Mesa trametrà a tots els 
consellers i totes les conselleres, sempre que pugui, tots els elements informatius necessaris 
per tal d’afavorir el debat i la presa de decisions. Amb aquesta finalitat podrà sol·licitar a la 
Comissió Executiva del Partit i a les Comissions del Consell Nacional tota la informació de què 
disposin referent a temes concrets. 
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V.- DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS PLENÀRIES 
 
Art. 28. Arribada l’hora d’inici de la sessió en primera convocatòria la Mesa comprovarà 
l’existència del quòrum de la meitat més un dels i  les membres. Si existeix, obrirà la sessió. Si 
no, esperarà l’hora d’inici de la segona convocatòria. Arribada aquesta, obrirà la sessió sigui 
quin sigui el nombre de consellers i conselleres presents. A continuació, passarà a votació 
sense debat, la inclusió de nous punts a l’Ordre del Dia, tal com indiquen els articles 25 i 26 
d’aquest Reglament. Es llegirà després l’Ordre del Dia definitiu i es posarà a votació sense 
debat. 
 
Art. 29. El debat sobre l’informe polític es produirà de la següent manera: 

1.- La Mesa donarà la paraula al primer secretari o primera secretària o a qui la mateixa 
Comissió Executiva designi. 
2.- Acabada l’exposició de l'informe, la Mesa obrirà el torn d'intervencions. Els consellers i 
les conselleres  podran demanar la paraula a títol individual, en representació d'un grup de 
consellers i conselleres (recollint 10 signatures) o en representació d'una Federació del 
PSC o del conjunt de les Sectorials.  
En nom de les federacions parlarà el  primer secretari o un altre/una altra membre de la 
Federació, en aquest cas, presentant la petició avalada pels dos terços de consellers i 
conselleres de la mateixa Federació. Per parlar en nom del conjunt de les Comissions 
Sectorials la seva petició haurà de ser avalada per dos terços dels consellers i les 
conselleres representants de les sectorials. Un conseller o una consellera no podrà donar 
suport a més d'una petició de paraula.  
3.- Primer intervindran els consellers o les conselleres que representen a les federacions, o 
al conjunt de les sectorials, després els que parlin en nom d’un grup de consellers i 
conselleres, un representant per cadascuna de les corrents d’opinió que tinguin signat un 
protocol de col·laboració amb el partit, i per últim els consellers o les conselleres que parlin 
a títol individual. 
4.- Els i les membres de la Comissió Executiva del Partit que vulguin intervenir, parlaran en 
representació de la seva federació o d’un grup de 10 consellers i conselleres. 
5.- La Mesa, en funció del nombre de paraules demanades regularà el temps de les 
intervencions, que en tot cas no podrà excedir de 6 minuts en el cas dels i les 
representants de les Federacions i dels consellers i les conselleres avalats per signatures, i 
de 3 minuts per als i les que parlin en nom propi.  
6.- A continuació contestarà la Comissió Executiva. Aquesta designarà qui contesta o 
dividirà la resposta entre diferents membres de la mateixa. 
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7.- Excepcionalment la Mesa podrà obrir un segon torn, si ho creu oportú, o donar la 
paraula a un conseller o una consellera que ho hagi demanat per al·lusions, precisions, o 
altres raons justificades.   
8.- En el cas que l’informe polític generi propostes de resolució, aquestes hauran d’estar 
proposades per escrit per vint-i-cinc consellers i conselleres perquè puguin ser votades. En 
el cas que ja estiguin redactades, la mesa les podrà passar a votació;  també pot continuar 
amb el ordre del dia per votar-les posteriorment. I en última instància pot suspendre la 
sessió el temps que cregui oportú per tal que es puguin redactar les propostes. 

 
Art. 30. La Comissió Executiva del Partit queda obligada a lliurar al Consell Nacional un 
informe sobre la pròpia gestió una vegada a l'any en sessió ordinària del Consell. La Mesa ho 
farà constar a l’Ordre del Dia.  
 
El debat sobre l’Informe de Gestió es produirà de la següent manera: 
 
     1.-La Mesa donarà la paraula al primer secretari per parlar en nom de la Comissió 
Executiva, o a qui aquesta designi. 
 
     2.-Acabada l’exposició de l’informe de Gestió, la Mesa obrirà el torn d’intervencions. Els 
consellers i les conselleres podran demanar la paraula a títol individual, en representació d'un 
grup de consellers i conselleres (recollint 10 signatures) o en representació d'una Federació 
del PSC o del conjunt de les Sectorials.  
 
    3.-En nom de les Federacions parlarà la primera secretaria o un altre/una altra membre de 
la Federació, en aquest cas presentant la petició avalada pels dos terços de consellers i 
conselleres de la mateixa Federació. Per parlar en nom del conjunt de les Comissions 
Sectorials la seva petició haurà de ser avalada per dos terços dels consellers i les conselleres 
representants de les Sectorials.  Un conseller o una consellera no podrà donar suport a més 
d'una petició de paraula.  
 
    4.-Primer intervindran els consellers o les conselleres que representen a les federacions, o 
al conjunt de les sectorials, després els que parlin en nom d’un grup de consellers i 
conselleres, un representant per cadascuna de les corrents d’opinió que tinguin signat un 
protocol de col·laboració amb el partit, i per últim els consellers o conselleres que parlin a títol 
individual. 
 
    5.-La Mesa, en funció del nombre de paraules demanades regularà el temps de les 
intervencions, que en tot cas no podrà excedir de 6 minuts, en el cas dels representants de les 
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federacions i dels consellers i conselleres avalats per signatures, i de 3 minuts per als o les 
que parlin en nom propi. 
 
    6.-A continuació contestarà el o la membre de la Comissió Executiva que la mateixa 
designi. L’Executiva podrà dividir la resposta entre diferents membres de la mateixa. 
 
    7.-Excepcionalment la Mesa podrà obrir un segon torn, si ho creu oportú, o donar la paraula 
a un conseller o una consellera que ho hagi demanat per al·lusions, precisions, o altres raons 
justificades.   
 
La gestió de la Comissió Executiva del Partit es votarà de forma global, si bé en el transcurs 
del debat es podran formular interpel·lacions, preguntes, etc., a Secretaries individualitzades. 
Una vegada debatut el punt de l'Ordre del Dia en què es tracti de la gestió de la Comissió 
Executiva del Partit, i un cop votada la gestió globalment, un 10% dels i les membres del 
Consell Nacional podrà proposar a la Mesa una proposta de vot de rebuig de la gestió contra 
un o una membre de la Comissió Executiva del Partit.  
 
Art. 31. La resta de propostes, informes i resolucions hauran de ser debatudes i votades de la 
forma següent: 
 

1.- S’obrirà un torn de paraules a favor i un altre en contra. La durada, fixada per la Mesa, 
haurà de ser la mateixa. 
2.- Contestarà l’autor o l’autora de la proposta. 
3.- La Mesa preguntarà al Consell Nacional si es passa a votació o s’ha de continuar el 
debat. 
4.- Si s’ha de continuar, la Mesa obrirà un torn a favor de les propostes alternatives 
presentades per escrit. 
5.- Parlarà l’autor o l’autora de la proposta primitiva, que podrà modificar-la, assumint en tot 
o en part el sentit de les altres. 
6.- La Mesa preguntarà als o a les proposants de les altres si les retiren o les mantenen. 
7.- Es votaran successivament les propostes no retirades en l’ordre en el qual s’hagin 
presentat. 

 
Art. 32. Els i les representants del Partit al Comitè Federal del PSOE podran informar de cada 
reunió del Comitè Federal segons la manera que determini la Mesa del Consell Nacional. 
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Art. 33.- Les preguntes s’adreçaran genèricament a la Comissió Executiva o a un dels 
seus/una de les seves membres en concret. La Comissió Executiva podrà designar d’entre els 
seus i les seves membres a aquell o aquella que consideri més adient per donar la resposta. 
 
Art. 34. En qualsevol cas les votacions, quan es facin a mà alçada, s’efectuaran amb el 
següent ordre, a requeriment de la Mesa: vots afirmatius, vots en contra, abstencions. La 
Mesa disposarà les mesures oportunes per efectuar el recompte de vots. La Mesa podrà 
determinar que una proposta s’aprova per assentiment, sense necessitat de recompte, si es 
constata una majoria aclaparadora. 

Art. 35. Totes les votacions que suposin elecció de persones s’han de dur a terme per vot 
secret i individual cas que ho demani un o una dels o les assistents al Consell. La resta de 
votacions seran secretes, quan ho demani un 10% del Consell. 
 
VII.- DE LES MOCIONS DE CENSURA 
 
Art.36. Les mocions de censura es podran presentar contra membres del Comitè Federal o 
contra membres de la Comissió Executiva del Partit. 
 
Per poder presentar una moció de censura caldrà fer la petició per escrit a la Mesa del Consell 
acompanyada de la signatura del 25% dels i les membres amb dret a vot del Consell Nacional, 
per tal que sigui inclosa en l’Ordre del Dia. Aquesta votació haurà de ser secreta i per tal de 
prosperar serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels i les membres amb dret a 
vot del Consell Nacional. L’aprovació d’una moció de censura comportarà la dimissió de 
l’afectat o l’afectada. 


