ORGANITZACIÓ DE LA FEDERACIÓ DEL MARESME

1. LA FEDERACIÓ
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D’acord amb el que ens marquen els Estatuts del XIII Congrés del PSC: El Partit
dels Socialistes de Catalunya s’organitza territorialment en els àmbits d’Agrupació i de
Federació.
Les organitzacions territorials del Partit estan
organitzativament als òrgans de direcció del Partit.

subjectes

políticament

i
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Cadascuna de les Federacions és la representació del Partit en el seu àmbit
d’actuació. Les Federacions estan formades per les Agrupacions del seu territori. Així
mateix, podran crear regions, o organitzacions comarcals, segons les seves realitats
territorials que es dotaran dels òrgans que es considerin adients per millorar l’eficiència
de l’organització.

15

Els objectius de les Federacions són:
a) Impulsar la implantació i descentralització territorial.
b) Aplicar en el seu àmbit la política general i específica del Partit.
c) Establir mecanismes de relació i presència al territori.
d) Impulsar el creixement del Partit en el seu àmbit territorial.
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e) Mantenir les relacions amb les organitzacions del Partit d’àmbit superior.
Les Federacions estan dotades de recursos i de capacitat normativa per a la
consecució dels seus objectius.
La Federació del Maresme està constituïda per les següents agrupacions:
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30

35

40

-

Alella, El Masnou, Teia
Arenys de Mar
Arenys de Munt (que engloba a Sant Iscle)
Argentona
Cabrera de Mar – Cabrils
Caldes d’Estrac
Calella (que engloba Sant Pol)
Canet de Mar
Dosrius
Malgrat de Mar
Mataró
Palafolls
Pineda de Mar
Premià de Dalt
Premià de Mar
Santa Susanna
Llavaneres
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Vicenç de Montalt
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-

Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar

Domicili:

50

La seu de la Federació està radicada al Camí de la Geganta, 109, baixos – 08032Mataró.
El seu telèfon és 937963461. El seu correu electrònic és
maresme@socialistes.cat i la seva pàgina web és www.maresme.socialistes.cat
Recursos de la Federació:
La Federació té una sèrie de despeses que són:
a) Personal administratiu. El cos íntegre l’assumeix el PSC
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b) Despeses de manteniment del edifici. El finançament de la seu es fa a traves d’
aportacions de:
- Consellers Comarcals.
- Agrupacions: 15% de les quotes dels afiliats i simpatitzants.
- Agrupació de Mataró. Aquesta agrupació contribueix amb un 50% de les despeses
per estar ubicada al mateix edifici.
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2. ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ
Els òrgans de direcció política i execució de les Federacions són:
- Congrés o Assemblea de Federació.
- Consell de Federació.
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- Comissió Executiva de Federació.

3. CONGRÉS O ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ

3.1 Naturalesa i funcions
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L’Assemblea o Congrés de Federació és l’òrgan màxim del Partit en el seu àmbit
territorial d’actuació. És competència de l’Assemblea o Congrés de Federació:
a) Ratificar el primer secretari o primera secretària, que serà elegida per sufragi directe
i secret per tota la militància de la Federació d'acord amb el reglament que es
confeccioni per a aquesta elecció.
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b) Elegir la Comissió Executiva de la Federació i fixar-ne el lloc on està radicada que
en el nostre cas serà en Mataró en el camí de la Geganta, 109, baixos,
c) Establir la línia política del Partit a la Federació, d’acord amb les resolucions del
Congrés, reflectides i aprovades en el 7è Congrés de la nostra Federació
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d) Elegir i, si escau, revocar els i les representants de la Federació al Consell Nacional
procurant la representació al Consell del màxim nombre d’Agrupacions. Per tal de que
això es compleixi, a la nostra Federació, no podrà haver-ne més d’un/a representant
d’una mateixa agrupació.
El i les representants elegits per la Federacions a raó d’un o una representant per cada
100 militants censats o fracció superior a 50, ( Art. 34 del Capítol IV)
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Els consellers i conselleres nacionals elegits hauran d’informar de les deliberacions i
acords presos a les sessions del Consell Nacional al Consell de Federació. També ho
hauran de fer a la sessió de l’Assemblea de la seva Agrupació immediatament
posterior a la del Consell Nacional.
e) Elegir els delegats i delegades al Congrés Federal del PSOE o, si escau, nomenar
els candidats i les candidates a delegats i delegades d’acord amb les normatives
vigents.
f) Aprovar les propostes de Reglament de funcionament intern.
g) Aprovar o rebutjar la gestió del Consell i de la Comissió Executiva de la Federació,
així com la rendició de comptes.
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h) Elegir el President/a del Consell d Federació, segons queda establert en el apartat
dedicat a aquest òrgan
i) Elegir la Comissió de Control Financer de la Federació, que segons Article 50 i 51
del estatus del PSC, determina:
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La Comissió de Control Financer és l’òrgan que s’encarrega de supervisar
l’administració econòmica i patrimonial de la Federació, i de comprovar que s’ajusta a
les resolucions dels òrgans competents.
Per al correcte desenvolupament de les seves tasques, podran sol·licitar la
col·laboració d’experts comptables.

105

110

La Comissió de Control Financer elaborarà un informe previ a la presentació, per part
de la Comissió Executiva de la Federació , del pressupost anual de la Federació i del
compte liquidat de l’exercici anterior.
Composició La Comissió és elegida pel Congrés i està integrada per un president o
una presidenta i 4 vocals, coneixedors de la matèria. El mandat dels membres de la
Comissió de Control Financer comprendrà des de Congrés Ordinari fins al següent
Congrés Ordinari
Els i les membres de la Comissió de Control Financer no podran:
-Treballar o prestar serveis professionals per al Partit.
- Ser membres de la Comissió Executiva del Partit.
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3.2 Composició
L’Assemblea o Congrés de Federació estarà formada per la totalitat de militants, o bé
per delegats i delegades de les Agrupacions que hagin estat elegits democràticament
en proporció al cens, la ràtio delegat/militant s’establirà en la convocatòria del Congrés
de Federació.
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3.3 Convocatòria i acords
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L’Assemblea o Congrés de Federació es reunirà obligatòriament entre els 30 i els 90
dies posteriors al Congrés Ordinari del Partit a convocatòria del Consell de Federació.
A la convocatòria figurarà l’ordre del dia provisional i la ràtio delegat/militants. El
Congrés o Assemblea de Federació Ordinària es convocarà amb 15 dies naturals
abans de la seva celebració. L’Assemblea o Congrés de Federació es pot reunir de
manera extraordinària a convocatòria de la Comissió Executiva del Partit, de la
Comissió Executiva de la Federació, del Consell de Federació o bé quan ho sol·licitin
un terç dels i les militants o un terç de les Agrupacions que representin, com a mínim,
el 25% dels i les militants de la Federació.
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El Congrés o Assemblea de Federació extraordinària es convocarà amb 7 dies
naturals abans de la seva celebració. Els acords del Congrés o Assemblea de
Federació es prenen per majoria simple. El Consell Nacional del Partit, aprovarà un
reglament del Congrés o Assemblees de Federació on es regularan tots els aspectes
presents en aquests Estatuts i altres que se’n derivin d’aquests.
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4. EL CONSELL DE FEDERACIÓ

4.1 Naturalesa i funcions
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El Consell de Federació és l’òrgan màxim de direcció política de la Federació, mentre
no estigui reunida l’Assemblea o el Congrés.
És competència del Consell de Federació:
a) Vetllar pel compliment del programa d’actuació política de la Federació aprovat a
les resolucions de l’Assemblea o del Congrés.
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b) Regular la periodicitat de les convocatòries ordinàries de l’Assemblea o el Congrés
de la Federació.
c) Controlar la gestió de la Comissió Executiva de la Federació i revocar-la, si s’escau,
totalment o parcialment.
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d) Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva de la Federació per
dimissió, revocació o altres causes, així com les vacants que es produeixin en el
Consell Nacional. El Consell podrà cobrir vacants de la Comissió Executiva fins a un
50% del total dels seus membres. Si el nombre de vacants produïdes és superior a
aquest 50%, així com en el cas de dimissió del Primer Secretari o Primera Secretària,
s’haurà de convocar Assemblea o Congrés de Federació Extraordinari per procedir a
una nova elecció de la Comissió Executiva en un termini màxim de 60 dies.
e) Aprovar els pressupostos de la Federació en el marc dels pressupostos generals del
Partit, i examinar els informes de la Comissió de Control Financer.
f) Aprovar els ingressos extraordinaris amb finalitat específica.
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g) Reconèixer les Agrupacions de nova creació i aquelles que es puguin constituir fruit
de la divisió o unió d'agrupacions locals existents.

h) Elevar propostes de candidats i candidates a càrrecs de representació pública al
Consell Nacional d’entre les propostes de les Agrupacions Locals.
i) Elaborar el seu propi Reglament de funcionament.
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j) Cedir competències a les Regions, Organitzacions Comarcals i a Organismes de
Coordinació entre comarques, si se’n creen.
k) Proposar al Consell Nacional la convocatòria de consultes
polítiques puntuals d’importància cabdal.
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sobre decisions

l) Discutir i aprovar, si escau, mocions proposades per les agrupacions. Prèviament
aquestes mocions han d’haver estat aprovades a l’Assemblea de l’Agrupació que fa la
proposta
El Consell de Federació, tindrà a més de totes les atribucions i competències
establertes als Estatuts del PSC aprovats al 13è Congrés Nacional, les següents
d’específiques:
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• Ratificar qualsevol acord electoral i de govern amb altres partits, a nivell comarcal.
• Promoure molt especialment mocions sobre política general i donar suport tècnic a la
redacció de les mocions de política municipal local
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• Creació de la Comissió de Programes i Resolucions per organitzar tots els espais de
debat que calgui per marcar l’agenda política comarcal
. Al Consell de Federació podran assistir-hi també qualsevol afiliat i simpatitzat, però
no tindrà dret a vot
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4.2 Composició
A més a més de tots els membres establerts al article 63 dels Estatuts del PSC
aprovats al 13è Congrés Nacional, el del Maresme tindrà els següents membres:
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La mesa del Consell que estarà integrada per un President/a , escollit/da en el
Congrés a proposta del Primer/a Secretari/a i per votació en el Congrés amb un
suport mínim del 60% dels vots dels delegats/des.
Un/a Vicepresident/a i dos secretaris/es escollits/des en el Primer Consell de
Federació posterior al Congrés entre els Consellers/eres del Consell. La elecció es
farà els primers 30 dies, després de acabat el Congrés.
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El President/a farà una proposta per la elecció de Vicepresident/a i els dos
secretaris/es i caldrà que sigui acceptada amb el 60% dels vots dels delegats/des.
a) Els primers secretaris i primeres secretàries de les Agrupacions Locals que no hagin
estat elegits o elegides per cap altre concepte, sempre i quan el Reglament de la
Federació ho contempli.
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b) Els consellers i conselleres elegides democràticament per les Agrupacions en
proporció al cens, tot garantint que totes les Agrupacions tinguin representació.
• Un membre per cada 10 militants o fracció superior de 5, de cada Agrupació segons
el cens tancat des del dia de la convocatòria del 7è Congrés PSC Maresme
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Per tal de que els consellers i conselleres siguin equitativament representatius de tot
el territori caldrà establir una formula de proporcionalitat, tenint en compte el nombre
d’habitants de les poblacions a les que pertanyen les Agrupacions.
c) 7 membres de la JSC i en cas de tenir més de 100 militants, 1 conseller més per
cada 10 .
d) Dos membres de cada comissió sectorial constituïda a nivell comarcal.
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e) El primer secretari o la primera secretària de la JSC en aquella Federació.
f) Els i les membres de la Comissió Executiva de la Federació seran considerats
membres del Consell de Federació, però no podran exercir el dret a vot quan se
n’examini la gestió.
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g) Hauran d’assistir a les reunions del Consell amb veu i sense vot, els i les membres
del Consell Nacional, els Diputats i les Diputades provincials, els i les portaveus
socialistes dels diferents Consells Comarcals que tingui la Federació o en el seu cas el
president o la presidenta del Consell Comarcal que sigui militant del PSC i els
parlamentaris i les parlamentàries afiliats de la Federació.
Els mandat dels membres del Consell de Federació serà el comprès entre Congrés
Ordinari i Congrés ordinari de la Federació. Els membres del Consell de Federació
representants de les agrupacions seran elegits a les seves respectives Assemblees
d’Agrupació.

4.3 Convocatòria i acords
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El Consell de Federació es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos a
instàncies de la Mesa del Consell de Federació, i en sessió extraordinària, a instàncies
de la Comissió Executiva de Federació, del propi Consell a través de la Mesa o
mitjançant instància consignada per escrit i signada per una quarta part del mateix. I
també quan s’hagi informar els diferents consellers i conselleres dels acords del
Consell Nacional.
La convocatòria ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies
naturals a la seva celebració i es farà preferentment per correu electrònic. A la
convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia i la documentació necessària amb
l’extracte dels acords de la sessió anterior.
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Els acords del Consell de Federació es prenen per majoria simple. Totes les
resolucions i conclusions aprovades pel Consell de Federació són vinculants per a
totes les persones afiliades, per a tots els òrgans, càrrecs orgànics i càrrecs
institucionals del Partit.
El Consell Nacional del Partit, aprovarà un reglament de Consells de Federació on es
regularan tots els aspectes presents en aquests Estatuts i altres que se’n derivin
d’aquests.
5. LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE FEDERACIÓ
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5.1 Naturalesa i funcions
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La Comissió Executiva de la Federació executa els acords de l’Assemblea o Congrés i
les decisions del Consell de Federació, i aplica en el seu àmbit la política general del
Partit decidida pels òrgans d’àmbit nacional. Actuarà col·legiadament, si bé els seus i
les seves integrants tindran responsabilitats individualment assignades, i retrà comptes
al Consell de Federació un mínim de tres cops a l’any.
Són funcions específiques de la Comissió Executiva de Federació:
a) Elaborar i mantenir el cens dels i les militants i el registre de simpatitzants de la
Federació.
b) Administrar, en nom dels òrgans nacionals, els béns del Partit en el seu àmbit.
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c) Fer el seguiment del cobrament de quotes. Subsidiàriament i prèvia notificació per
escrit, en cas que no ho faci l’Agrupació corresponent, haurà d’informar de la pèrdua
de la condició de militant als qui no cotitzin i passar a considerar-los simpatitzants del
Partit.
d) Mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials en el seu àmbit.
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e) Fomentar la formació i la capacitació política dels i les militants, organitzant de
forma regular i sistemàtica activitats pròpies, col·laborant amb les Agrupacions i
aprofitant els recursos de formació del Partit.
f) Coordinar i promoure l’acollida dels nous afiliats i les noves afiliades en les diferents
Agrupacions del seu territori, amb especial èmfasi en la generació d’un adequat
material d’acollida, en la formació de qui a les Agrupacions fan aquesta acollida i en el
seguiment de la bona inserció dels nous afiliats i les noves afiliades en el Partit.
g) Promoure, realitzar, fomentar la celebració d’activitats obertes a la ciutadania en
general que contribueixin a crear espais de debat i de diàleg social dins del seu àmbit
d’actuació.
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h) Coordinar amb els o les responsables nacionals de les comissions sectorials
l’activitat política del Partit en els àmbits específics d’actuació de cada sectorial, en el
territori de la Federació corresponent.
i) Fomentar la implantació i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
tant en el si del Partit com en la seva relació amb la societat.
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j) Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la seva
planificació general.
k) Realitzar totes les activitats necessàries per al compliment de les finalitats i els
principis organitzatius del Partit en l’àmbit de la Federació.
l) Coordinar l’activitat dels càrrecs públics electes adscrits a l’àmbit de la Federació.
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m) Coordinar els programes de vertebració de l’espai electoral socialista.
n) Dinamitzar la comunicació entre les diferents agrupacions del seu àmbit per crear
sinèrgies de treball entre comissions executives i grups municipals, augmentant el
treball en xarxa.

285

o) Facilitar el contacte entre les Agrupacions locals del seu àmbit i les institucions del
seu territori.

p) Establir mecanismes de relació amb altres Federacions per treballar aspectes
d’interès comú.
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q) Proposar a la Comissió Executiva del Partit el cessament de les funcions de
Comissions Executives de les Agrupacions Locals en casos d’especial gravetat, i
assumir-ne les funcions mentre no hi hagi resolució per part d’aquesta.
r) Convocar, en cas de dimissió del primer secretari o primera secretària o del 50% de
la Comissió Executiva d’una Agrupació del seu àmbit, l’Assemblea extraordinària que
elegirà una nova Comissió Executiva d’Agrupació i, entretant, designar, si escau, una
comissió gestora.
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s) Donar suport a la JSC en el seu àmbit.
t) Donar suport als afiliats i les afiliades vinculats al moviment associatiu.

5.2 Composició
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La Comissió Executiva de la Federació estarà formada pel nombre de secretaris i
secretàries que considerin oportuns l’Assemblea o el Congrés de la Federació i pel
primer secretari o primera secretària de la JSC de la Federació o bé la persona en qui
la Comissió Executiva de la Federació de la JSC delegui en cas que el primer secretari
o la primera secretària de la JSC ostenti un càrrec executiu. Comarcals.
Les secretàries de la Comissió Executiva, a banda de la Secretària d’Organització i de
la de Finances, haurien de respondre als temes en els que volem tenir influència a la
comarca: Territori i mobilitat, Joventut, Medi Ambient, Agrupacions, Economia,
Cultura, Sanitat, Dependència, Turisme, Habitatge, Serveis Socials, Formació.
Cada secretaria tindrà un responsable que formarà part de la Comissió Executiva i
podrà formar un grup de treball per portar endavant els seus projectes,
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El seu mandat està comprès entre Congrés i Congrés, excepte en cas de rebre un vot
de censura per la seva gestió o de ser revocada pel Consell o l’Assemblea o el
Congrés de la Federació.

5.3 Convocatòria i acords
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La Comissió Executiva de Federació elaborarà el seu propi Reglament de
funcionament intern, que haurà de contemplar, entre d’altres, la periodicitat de les
seves reunions i el mètode d’adopció de les seves decisions, i el presentarà per al seu
coneixement al primer Consell de Federació ordinari posterior al Congrés de
Federació.
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La Comissió Executiva de Federació es reunirà –com a mínim- amb caràcter quinzenal
a convocatòria del/a Secretari/a d’Organització, i les decisions es prendran de forma
col·legiada. En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres
nats el Primer/a Secretari/a de la JSC, el/la portaveu del Consell comarcal i el/la
president/a del Consell de Federació
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La Comissió Executiva de Federació presentarà un Pla de Treball o Document
Estratègic que es configurarà com a instrument de planificació. Serà el

Reglament de funcionament intern qui reguli la periodicitat amb la que Comissió
Executiva de Federació ha de presentar al Consell de Federació el nivell
d’acompliment i la consecució dels objectius marcats.
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El PSC podrà establir un Consell Obert i participatiu a nivell de federació que
esdevindrà un fòrum periòdic consultiu i de deliberació del Partit. Estarà format per
membres de la federació i per un nombre igual de persones representants de la
societat civil, del moviment associatiu, sindical, del món cultural i dels àmbits
professionals.
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b) Prendre el pols de la societat, recollir les seves problemàtiques i inquietuds i
traslladar als òrgans de debat intern les seves conclusions. Constitueix l’eix
vertebrador del Partit.
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6. LES AGRUPACIONS

6.1. Naturalesa i funcions
L’Agrupació és el nucli bàsic d’organització, del debat polític i del desenvolupament de
l’acció i participació dels afiliats i les afiliades.
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Són funcions de les agrupacions:
a) Impulsar, en el seu àmbit, la política global del Partit
b) Prendre el pols de la societat, recollir les seves problemàtiques i inquietuds i
traslladar als òrgans de debat intern les seves conclusions. Constitueix l’eix
vertebrador del Partit.
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A banda de l’articulat del XIII Congrés que dona aquest funcions específiques, no hem
de oblidar que el primordial element d’expansió del partit són les Agrupacions. Els
afiliats i les afiliades i els grups Municipals ja estiguin a l’oposició o al govern, són
els/les que parlen amb els veïns i veïnes de les diferents poblacions, les/els que
copsen les seves inquietuds i els seus problemes i els/les que faran de fil de
transmissió a la Federació i finalment al partit.
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El partit, en moltes ocasions, ha deixat de banda el que volen els/les militants i
simpatitzants amb greus conseqüències. El PSC i en el nostre cas, la nostra Federació
no es pot permetre caure en el mateix error.
La nostra comarca, ha perdut
Agrupacions i a banda de tot el clima polític, és segurament una manca de cura de
les nostres Agrupacions la que ha propiciat aquesta pèrdua.
Si volem que el partit creixi i s’implanti en totes les poblacions del Maresme, ha de ser
la per una banda la Comissió Executiva i per un altra el Consell qui ha de fer un treball
ferm i constant de recolzament de les Agrupacions.

365

6.2. Constitució d'Agrupacions
Les Agrupacions Locals es podran constituir quan el nombre de militants de l'àmbit
territorial corresponent sigui superior a 10.
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Una Agrupació Local tindrà com a àmbit d’actuació el municipi. Quan el nombre de
militants o bé d’altres criteris ho aconsellin, es podran crear diverses Agrupacions dins
d’un mateix municipi, o bé reunir diversos municipis en una única Agrupació.
Excepcionalment les Agrupacions Locals podran ser d'àmbit temàtic.
Les Agrupacions podran designar "activistes socialistes" d'entre els seus i les seves
militants i simpatitzants amb la finalitat de dinamitzar els seus territoris, interactuar amb
la ciutadania, animar a la participació i a l'apropament al partit, i fomentar i reforçar la
presència del mateix en el teixit associatiu de proximitat.
Les Agrupacions podran constituir grups de treball específics, fòrums, clubs d’opinió,
de lleure o d’activitats, i tot tipus de grups i d’associacions que facilitin l’activitat i la
participació dels i les militants i dels i les simpatitzants i de la ciutadania dins del seu
àmbit d’actuació.
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6.3. Òrgans de l’Agrupació
Els òrgans de direcció política i execució de les agrupacions són:
1. Assemblea d’ Agrupació.
2. Comissió Executiva d’ Agrupació.
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6.3.1. L’Assemblea d’ Agrupació


Naturalesa i funcions:

L’Assemblea d’Agrupació, és l’òrgan màxim de decisió en el seu àmbit
Són funcions de l’Assemblea d’Agrupació:
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a) Elegir delegats i delegades als Congressos o Assemblees del Partit i aprovar-ne
ponències, proposicions i esmenes. Les Agrupacions elegiran els seus delegats i les
seves delegades al Congrés en una Assemblea que es convocarà expressament. El
nombre de delegats i delegades es fixarà en funció del cens de militants, d’acord amb
el Reglament del Congrés. Es garantirà que cada Agrupació enviï, com a mínim, un
delegat o una delegada al Congrés, si el seu nombre de militants és superior a la
fracció aprovada pel Consell Nacional en el moment de la convocatòria. Una vegada el
Consell Nacional ha convocat el Congrés, els i les militants que es donin d’alta al Partit
no tindran el dret a ser ni electors o electores ni elegibles, segons el cas, en el procés
d’elecció dels delegats i les delegades.
b) Elegir la Comissió Executiva d’Agrupació.
c) Aprovar o rebutjar la gestió de la Comissió Executiva de l’Agrupació.
d) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de l’Agrupació, excepte si el
Reglament de Federació ho regula d’una altra manera.
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e) Elevar al Consell de Federació propostes de candidats i candidates a càrrecs de
representació pública, en cas que així s’especifiqui als Reglaments d’Elecció de
Càrrecs.
f) Prendre coneixement de les altes i baixes produïdes.
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g) Cobrir, d’entre els seus membres, les vacants que es produeixin a la Comissió
Executiva per dimissió, revocació o altres causes. Si el nombre de vacants produïdes
és superior al 50%, així com en el cas de la dimissió del primer o primera secretària,
s’haurà de convocar per part de la Comissió Executiva de Federació corresponent,
Assemblea Extraordinària per procedir a una nova elecció de la Comissió Executiva en
un termini màxim de 60 dies.
h) Establir el programa d’actuació política de l’Agrupació, d’acord amb les línies
generals del programa establert pel Consell Nacional i el Consell de Federació.
i) Elaborar els programes electorals del Partit en el seu àmbit.
j) Fer el seguiment del grup municipal i dels càrrecs públics adscrits a la seva
Agrupació.
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Composició

L’Assemblea d’Agrupació està composada per tots els i les militants de l’agrupació.
Els i les simpatitzants podran participar a les assemblees amb veu, però sense vot,
llevat de les Assemblees que tinguin caràcter de tancades.
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Convocatòria i acords

L’Assemblea d’Agrupació es reunirà almenys una vegada cada tres mesos de forma
ordinària a instàncies de la Comissió Executiva d’Agrupació. La convocatòria es farà
amb un mínim de 15 dies naturals abans de la celebració de l’assemblea i contindrà
l’ordre del dia de la sessió. La convocatòria es farà per mitjans electrònics si el o la
militant en disposa i per via ordinària en cas contrari. Podran ser convocades
Assembles de caràcter extraordinari per part de la Comissió Executiva del Partit, la
Comissió Executiva de Federació, la Comissió Executiva d’Agrupació o quan ho
demanin per escrit el 25% de la militància de l’Agrupació. L’assemblea extraordinària
es convocarà amb 24 hores d’antelació.
Les convocatòries de les Assemblees d’Agrupació es faran arribar a les seves
respectives Comissions Executives de Federació en temps i forma.
Els acords de l’Assemblea d’Agrupació es prenen per majoria simple. El Consell
Nacional del Partit, aprovarà un reglament d’Assemblees d’Agrupació on es regularan
tots els aspectes presents en aquests Estatuts i altres que se’n derivin d’aquests.
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6.3.2. La Comissió Executiva d’Agrupació
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Naturalesa i funcions:

La Comissió Executiva de l’Agrupació executa, en l’àmbit de l’Agrupació, les
resolucions de l’Assemblea i aplica la línia política definida pels òrgans del Partit a
nivell superior. La Comissió Executiva de l’Agrupació informarà de la gestió almenys
un cop a l’any.

Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació:
a) Admetre i acollir les noves afiliacions.
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b) Mantenir actualitzat el cens de militants i simpatitzants de l’Agrupació.
c) Controlar el cobrament de quotes retornades.
d) Promoure i mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials del seu
àmbit.
e) Organitzar i promoure el debat intern i impulsar el treball en equip.
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f) Fomentar la formació i la capacitació política dels i les militants, organitzant de forma
regular i sistemàtica activitats pròpies, i aprofitant els recursos de formació de la
Federació i del Partit, fent especial èmfasi en la formació d’acollida dels nous i les
noves militants.
g) Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la
planificació general d’aquestes últimes.
h) Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels i les militants en
els diferents àmbits d’acció política i social.
i) Establir els mecanismes de relació i de coordinació amb els Grups Municipals
Socialistes que reglamenti el Consell Nacional.
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j) Coordinar l’activitat dels càrrecs públics adscrits a l’Agrupació.
k) Vetllar per la incorporació dels simpatitzants a l'activitat de l'Agrupació.
l) Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai
electoral socialista que s’estableixin.

470

m) Organitzar i impulsar tots els programes i activitats necessaris per al compliment de
les finalitats i dels objectius del Partit en l’àmbit de l’Agrupació.
n) Promoure la participació dels militants i simpatitzants en el teixit associatiu de la
ciutat
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Composició:

La Comissió Executiva d’Agrupació estarà integrada per un mínim de tres membres.
Podran assistir a les reunions de la CE d’Agrupació l’alcalde o alcaldessa, el cap de
llista i el portaveu del GMS. En el cas d’Agrupacions en què estiguin reunits varis
municipis, tots els i les militants que ostentin els càrrecs anteriorment mencionats
tindran el dret d’assistència a les CE d’Agrupació, així com el regidor adscrit o de
districte en els casos de les Federacions de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. En
aquelles agrupacions en què la JSC tingui presència orgànica, el seu primer secretari
o la seva primera secretària, o bé la persona en qui la Comissió Executiva d’Agrupació
de la JSC delegui –en cas que el primer secretari de la JSC ostenti un càrrec executiu
a l’Agrupació Local del PSC–, també formarà part de la Comissió Executiva
d’Agrupació. On no hi hagi presència orgànica de la JSC, el PSC tindrà entre els seus
objectius prioritaris constituir l’Agrupació local de la Joventut Socialista de Catalunya
El mandat de la Comissió Executiva de l’Agrupació està comprès entre Congrés i
Congrés, exceptuant els casos en què rebi un vot de censura per la seva gestió o en

490

què sigui revocada per l’Assemblea de l’Agrupació. El seu mandat s’acaba amb la
convocatòria d’una Assemblea d’Agrupació que s’ha de reunir entre els 15 i els 45
dies posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació
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Convocatòria i acords:

La Comissió Executiva d’Agrupació elaborarà el seu propi Reglament de funcionament
intern, que haurà de contemplar, entre d’altres temes, la periodicitat de les seves
reunions i el mètode d’adopció de les seves decisions, i el presentarà per al seu
coneixement a l’Assemblea d’Agrupació en l’Assemblea ordinària següent a l’elecció
de la nova Comissió Executiva d’Agrupació. La Comissió Executiva d’Agrupació
presentarà un Pla de Treball o Document Estratègic, instrument de planificació. Serà el
Reglament de funcionament intern qui reguli la periodicitat amb què la que Comissió
Executiva ha de presentar a l’Assemblea d’Agrupació el nivell d’acompliment i la
consecució dels objectius marcats.

7. DELS CÀRRECS PÚBLICS A LA NOSTRA FEDERACIÓ
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A nivell organitzatiu, s’aplicarà automàticament els articles 85 i
aprovats al XIIIè Congrés Nacional.

86 dels Estatuts

EL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL COMARCAL
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El Grup Socialista al Consell Comarcal serà l’encarregat de dur a terme, a nivell
estratègic, els acords presos als diferents òrgans de govern i espais de debat de la
Federació. Essent un element fonamental de recolzament a tots els Grups Municipals
i especialment als que estan a l’oposició.
.
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