
REGLAMENT DEL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES 
 
Article 1. Es crea el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses escollits en les llistes electorals de PSC-PM, a 
iniciativa de la Secretaria de Política Municipal, i desenvolupant l’article 11.2 dels Estatuts del PSC.  
 
Article 2. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses serà una representació dels alcaldes i les alcaldesses del PSC 
i PM.  Es reunirà un mínim de dues vegades a l’any, sens perjudici de les reunions que siguin necessàries 
amb el conjunt d’alcaldes del Partit, que seran convocats per la Secretaria de Política Municipal al menys 
una vegades a l’any  i en totes les ocasions que siguin necessàries. 
 
Article 3. El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses serà presidit pel secretari o per la secretària de Política 
Municipal, de qui dependrà l’ordre del dia i les convocatòries de les reunions , així com dels grups de treball 
que es puguin crear.  
 
Article 4. Són membres del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, tots els alcaldes i alcaldesses de municipis de 
més de 40.000 habitants;  els alcaldes i alcaldesses que siguin primers secretaris, secretaris d’organització 
i secretaris de política municipal de federacions del Partit;  els alcaldes i alcaldesses que siguin diputats i 
diputades provincials; els  presidents o presidentes de Consells Comarcals que siguin alcalde o alcaldessa; 
els alcaldes i alcaldesses membres de la comissió executiva del Partit. També ho seran els membres dels 
comitès executius de la FMC i l’ACM i els alcaldes i alcaldesses membres de comissions de treball de la 
FEMP.  
 
Article 5. Al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses hauran d’estar representades totes les federacions del Partit, 
així com alcaldes i alcaldesses dels següents trams de població: 
 

- Més de 40.000 habitants 
- Entre 20.000 i 40.000 habitants 
- Entre 10.000 i 20.000 habitants 
- Entre 5.000 i 10.000 habitants 
- Entre 2.000 i 5.000 habitants 
- Entre 1.000 i 2.000 habitants 
- Entre 250 i 1.000 habitants 
- Menys de 250 habitants 

 
Article 6. Si algun dels trams compresos a l’article anterior, no són coberts després d’aplicar l’article 4 , la 
Secretaria de Política Municipal podrà fer propostes per cobrir-ho, consultades les federacions del Partit. 
 
Article 7. Les funcions del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses seran: 

- El debat i presa de decisions sobre temes estratègics i tàctics a iniciativa del secretari o secretària 
de Política Municipal.  

- La validació i debat de documents estratègics i tàctics d’especial rellevància a iniciativa del secretari 
o secretària de Política Municipal. 

 
Article 8. Es podran crear grups de treball sobre temes d’especial rellevància, assessorats per algun dels 
membres del Consell Assessor de la Secretaria de Política Municipal, on participarien els secretaris o les 
secretàries sectorials relacionats amb el tema de treball i els delegats o delegades sectorials 
corresponents.                              


