CAPÍTOL I – CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ.
Art. 1.- El Congrés de Federació és l’òrgan màxim del Partit en l’àmbit de la Federació del
Maresme, d’acord amb els Estatuts del Partit. Estarà constituït per:
Els/les delegats/des de les Agrupacions en funció del nombre de militants en el moment de la
convocatòria del Congrés del Partit, i amb un rati d’un delegat/da per cada sis militants o
fracció de tres.
Per deu delegats/des de la JSC.
Els/les membres de la Comissió Executiva de Federació que siguin elegits/des delegats/des de
les seves Agrupacions podran exercir el dret a vot en el punt de l’ordre del dia de la gestió de la
Comissió Executiva. Els/les membres de l’Executiva de Federació i Consell de Federació en el
cas de no ser escollits delegats/des podran participar en el Congrés amb veu però sense vot.
El Congrés de Federació es reunirà obligatòriament entre trenta i noranta dies posteriors al
Congrés del Partit, i de manera ordinària quan ho fixi en Consell de Federació.
En el cas d’haver-hi documents congressuals, aquests s’enviaran a les Agrupacions en un
termini mínim d’entre quinze i trenta dies abans de la celebració del Congrés.
Seran convidats i convidades al Congrés els i les militants del Partit que hi vulguin participar.
Per ostentar la condició de convidat/da només caldrà comunicar-ho a l’agrupació
corresponent. El termini d’inscripció de convidats/des serà el mateix per elegir delegats/des.
Les persones convidades al Congrés podran accedir a les sessions de debat de les comissions,
on tindran veu però no vot i ocuparan els seients del plenari que l’organització del Congrés
determini.
Art. 2.- Són competències del Congrés de Federació les que fixen els Estatuts del Partit:
a) L’Assemblea o el Congrés de Federació ratificarà al Primer Secretari o Primera
Secretària, que serà elegit/da per sufragi directe i secret de tota la militància de la
Federació d’acord amb el reglament que es confeccioni per aquesta elecció, seguint les
directrius establertes al reglament d’elecció del Primer Secretari o Primera Secretària
de Federació elaborat per la Comissió Executiva Nacional.
b) Elegir la Comissió Executiva de la Federació i fixar-ne el lloc de residència.
c) Establir la línia política del Partit a la Federació, d’acord amb les resolucions i
ponències del Congrés.
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. Els Consellers i
les 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) Aprovar les propostes de Reglament de funcionament intern.
f) Aprovar o rebutjar la gestió del Consell i de la Comissió Executiva de la Federació així
con la rendició de comptes.

Art. 3.- La Comissió Executiva de Federació nomenarà una Comissió de Credencials, davant
d’aquesta Comissió s’acreditaran els/les delegats/des, els/les membres de la executiva sortint i
els/les convidats/des.
Art. 4.- El Congrés de Federació quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan la
Comissió de Credencials notifiqui per escrit a l’Executiva de Federació que s’han acreditat la
meitat més un/una del nombre de delegats/des. Si no es reunís el quòrum indicat, el Congrés
de Federació quedarà vàlidament constituït en segona convocatòria trenta minuts més tard,
sigui quin sigui el nombre de delegats/des, si així ho decideixen aquests/es per majoria simple.
Art. 5.- Les discrepàncies entre una delegació i la Comissió de Credencials seran traslladades a
la Mesa del Congrés; que les resoldrà. Hi haurà la possibilitat de recórrer al Plenari.

CAPÍTOL II – MESA DE L’ASSEMBLEA O CONGRÉS DE FEDERACIÓ.
Art. 6.- L’obertura del Congrés de Federació correspon a la Comissió Executiva de Federació
sortint, que actuarà de Mesa provisional per donar a conèixer el dictamen de la Comissió de
Credencials, i per recollir i passar a votació les propostes de Mesa del Congrés de Federació.
Art. 7.- Les propostes de Mesa del Congrés de Federació hauran d’estar composades per
delegats/des, i integrades per un/una president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a
d’actes i un/a secretari/a de notes. L’elecció dels/de les membres de la Mesa es realitzarà per
votació ordinària dels/de les delegats/des. Qualsevol membre de la Mesa podrà ser
substituït/da quan així ho decideixi la majoria del Congrés de Federació.
Art. 8.- El Congrés de Federació elegirà entre els delegats/des una Comissió d’Escrutini
formada per un/a president i quatre vocals, que actuarà sota la direcció de la Mesa del
Congrés de Federació.
Art. 9.- La Mesa tindrà com a funcions:
a) Resoldre les discrepàncies, si n’hi ha , entre la Comissió de Credencials i els/les
delegats/des.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Dirigir els debats, fixar l’ordre de les deliberacions, la seva durada i fer complir les
disposicions d’aquest Reglament, interpretant-lo o suplint-lo en cas de dubte o
omissió.
d) Aixecar acta consignant els acords i els resultats de les votacions sobre els mateixos.
Per ésser vàlida, l’acta haurà de ser signada pel/per la president/a, vicepresident/a i
secretari/a d’actes. L’ordre del dia del Congrés de Federació posterior al Congrés del
Partit inclourà entre d’altres punts: l’Informe de Gestió dels òrgans de la Federació i
l’elecció dels nous.
Art. 10.- La Mesa del Congrés de Federació podrà autoritzar la intervenció en Comissió o en Ple
de persones convidades al mateix, d’acord amb allò que s’estableix en aquest reglament.

Art. 11.- Els/les membres de la Mesa, quan desitgin intervenir en els debats, abandonaran el
seu lloc i se situaran entre els/les delegats/des, incorporant-se a la seva funció només quan
hagi acabat el debat sobre el punt en què varen intervenir.
Art. 12. Els/les membres de la Comissió Executiva de Federació assistiran a la Mesa del Congrés
quan siguin requerits/des per aquesta, tant en el curs de les sessions, com en aquelles
qüestions que interessin per a la bona marxa del Congrés de Federació.

CAPÍTOL III – VOTACIONS I GESTIÓ DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ.
Art. 13.- Els acords, resolucions i eleccions del Ple del Congrés de Federació es poden realitzar:
a) Per aclamació quan la totalitat dels/de les delegats/des es manifesti favorable al
mateix.
b) Per votació ordinària dels/de les delegats/des, aixecant les targetes de votació primer
els/les que aproven, després els/les que desaproven i, finalment, els/les que
s’abstenen. En cas de dubte, la Mesa recomptarà els vots.
c) Per votació secreta dels/de les delegats/des en els casos es que així es contempla en
aquest reglament.
Art. 14.- El debat de la gestió s’ajustarà al següent procediment:
a) L’òrgan de la Federació, la gestió del qual es debati, realitzarà l’exposició de la mateixa.
b) Finalitzada l’exposició, la Mesa obrirà el debat donant la paraula als/a les delegats/des.
c) Acabades les intervencions dels/de les delegats/des hi intervindrà l’òrgan del qual es
tracti a través dels/de les representants que acordi.
d) Un cop finalitzat la intervenció, la Presidència posarà a votació l’aprovació o el rebuig
de la totalitat de la Gestió, per votació ordinària dels/de les delegats/des.
Art. 15.- Efectuada la votació, la Mesa obrirà el termini de presentació de candidatures:
a)
b)
c)
d)

Per la Comissió Executiva de Federació.
Per la Comissió de Control Financer (en el cas de que hi hagués).
Per l’elecció de Consellers/es Nacionals.
Per la Presidència del Consell de Federació.

CAPÍTOL IV – CONSTITUCIÓ I DEBAT DE LES PONÈNCIES.
Art. 16.- La Mesa del Congrés de Federació garantirà que abans d’iniciar el debat tots/es els/les
delegats/des tinguin a la seva disposició les esmenes i ponències presentades.
Art. 17.- La Mesa establirà les ponències que debatran les proposicions i esmenes trameses per
les Agrupacions. Les ponències tindran per missió elaborar un dictamen que serà presentat al
Plenari del Congrés de Federació defensat pel/per la ponent que la mateixa ponència designi.

Art. 18.- Les ponències estaran constituïdes pels/per les delegats/des inscrits/es a les mateixes.
A tal efecte, els/les caps de delegació lliuraran a la Secretaria d’Organització de la Federació
amb anterioritat a la data de celebració de l’Assemblea o Congrés de Federació, les propostes
d’inscripció dels/de les seus/seves delegats/des atenent a una distribució equilibrada de les
diferents delegacions.
a) En el cas de les delegacions amb nombre de delegats/des superior al de les ponències,
els/les seus/seves delegats/des es distribuiran de forma de es garanteixi aquest
equilibri.
b) En el cas de les delegacions amb nombre de delegats/des inferior al de les ponències,
aquest/es s’agruparan als efectes de complir el criteri anterior. Un/a mateix/a
delegat/da no podrà inscriure’s en més d’una ponència. A les ponències cada
delegat/da tindrà un vot. Els/les membres de la Comissió Executiva de Federació
podran participar a totes les ponències amb veu però sense vot, sense consumir torn
per a aclariments i consumits torn en els altres casos.
Els/les membres del Consell de Federació, Comissió Executiva de Federació i Comissió de
Control Financer que no siguin delegats/des podran inscriure’s a una ponència però sense vot.
Art. 19.- Un cop constituïdes les ponències, es procedirà a l’elecció, per majoria simple, d’un/a
president/a, un/a moderador/a i un/a secretari/a d’actes que constituirà la Mesa.
Art. 20.- La ponència examinarà les proposicions trameses que tinguin relació amb l’objecte de
la mateixa, i escollirà, d’entre totes, la proposició o proposicions que constituirà o constituiran
el text base. El temps de paraules, pels torna a favor o en contra, per a rectificacions i per
al·lusions seran fixats per la Mesa d’acord amb el temps que disposi la ponència per elaborar el
dictamen.
Art. 21.- Una vegada escollit el text base la ponència el debatrà punt per punt o article per
article. Només en casos excepcionals, i a judici de la Mesa, podran presentar-se esmenes “in
voce”. El temps de paraules, pels torna a favor o en contra, per a rectificacions i per a les
al·lusions seran fixats per la Mesa d’acord amb el temps que disposi la ponència per elaborar el
dictamen. A més, i d’acord amb la naturalesa del debat i del nombre d’intervencions, podrà
limitar els torns a favor i en contra, així con el temps de paraula.
Art. 22.- Un/a membre de la ponència explicarà en primer lloc les esmenes que assumeix, a
continuació per a les qual proposa un redactat alternatiu i finalment les que no accepta.
Art. 23.- Finalitzat el debat, la ponència elegirà en el seu si el/la ponent que defensarà el
dictamen en el Plenari del Congrés de Federació.
Art. 24.- Les esmenes, totals o parcials, s’adjuntaran al dictamen quan obtinguin més del 20%
de vots inscrits a la ponència o quan ho sol·liciti el 10% dels/de les delegats/des acreditats/des
al Congrés de Federació.
Art. 25.- Les esmenes a la totalitat exigeixen la presentació d’un text alternatiu. Les esmenes
parcials podran ésser d’addició quan afegeixen un text, de substitució quan ofereixin un text

que els substitueix, o de supressió quan plantegin la supressió d’un punt o article, o part
d’aquest.

CAPÍTOL V – ELS DEBATS AL PLENARI DEL CONGRÉS DE FEDERACIÓ.
Art. 26.- El debat en el Plenari començarà amb la presentació del dictamen de la ponència i de
les esmenes totals o parcials adjuntades al mateix. Seguidament es passarà a la presa de
consideració de les mateixes d’acord amb el procediment següent:
a) Les esmenes adjuntades al dictamen passaran a discussió immediatament en el Ple.
b) En primer lloc es debatran les esmenes a la totalitat amb un torn a favor i un en
contra. A favor de l’esmena intervindrà el/la delegat/da designat/da pels qui l’han
proposat/da. En contra de l’esmena intervindrà el/la delegat/da designat/da com a
ponent. Si l’esmena a la totalitat és rebutjada es passarà directament a discutir el text
del dictamen. Si és acceptada s’obrirà un termini per formular esmenes al text.
c) En segon lloc, es debatran les esmenes parcials començant per les esmenes de
supressió, després les de substitució i finalment les d’addició amb torns a favor i en
contra. Una vegada finalitzat el debat de l’esmena es procedirà a la seva votació.
Art. 27.- Finalitzat el debat sobre el dictamen de la ponència, la Mesa el sotmetrà a votació
consignant-se a l’acta el resultat de la mateixa.
Art. 28.- Els/les membres de la Comissió Executiva podran intervenir en els debats, sense
consumir torn per aclariments i consumint torns en els altres casos. La mesa serà l’encarregada
de dirigir el debat i marcar els temps màxims d’intervenció.

CAPÍTOL VI – ELECCIONS I VOTACIONS.
Art. 29.- L’elecció del Primer/a Secretari/a de la Federació es farà mitjançant un procediment
d’elecció directa en què participaran tots els i les militants de la Federació. El funcionament
d’aquestes primàries queda regulat mitjançant un Reglament elaborat a tal efecte.
Art. 30.- Una vegada ratificat/da el/la Primer/a Secretari/a del PSC Maresme la Mesa del
Congrés establirà el termini per a la presentació de les candidatures als diferents òrgans de la
Federació, les urnes, les paperetes, l’hora i el lloc de les votacions.
Art. 31.- A les candidatures a la Comissió Executiva constarà el nom del/de la Primer/a
Secretari/a ratificat/da pel mateix Congrés, això com els dels/de les candidats/es a la resta de
secretaries, especificant el càrrec a què són candidats/es.
Si hi ha Comissió de Control Financer constarà el nom dels/de les tres integrants així con els
dels/de les tres suplents. A la candidatura a la presidència del Consell de Federació s’haurà de
fer constar el nom.

En el cas que no es presentés cap candidatura, la Mesa, consultat el Congrés de Federació,
establirà els càrrecs a cobrir i a continuació obrirà un termini de presentació de candidats/es a
cada un d’ells.
Art. 32.- En el cas que el Congrés de Federació elegeixi una part del Consell de Federació, la
Mesa del Congrés donarà a conèixer els llocs a cobrir en el moment d’obrir el termini per a la
presentació de candidats/es o candidatures. Serà possible la presentació de candidatures
totals o parcials, no cobrint-se en aquest darrer cas la totalitat dels llocs.
Art. 33.- Per a l’elecció dels Consellers/es Nacionals, la Mesa del Congrés donarà a conèixer els
llocs a cobrir en el moment d’obrir el termini per a la presentació de candidats/es o
candidatures. Serà possible la presentació de candidatures totals o parcials, no cobrint-se en
aquest darrer cas la totalitat dels llocs.
Art. 34.- Les candidatures hauran de ser presentades a la Mesa i avalades per un mínim del
10% dels delegats/des i que pertanyin com a mínim a tres Agrupacions diferents.
Acabat el termini de presentació de candidatures, o en el cas que no hi hagin candidats/es a
cada càrrec, la Mesa les proclamarà o les repartirà entre els delegats/des.
Abans de la votació, la Mesa podrà obrir un termini per a la presentació de les candidatures i
un segon per exposar objeccions en què tindran dret a la paraula tots/es els/les assistents amb
dret a vot a excepció dels/de les candidats/es i dels/de les proposants. A continuació es podrà
concedir un torn de rèplica a un/a representant de cada candidatura al·ludida o, si fos el cas,
als/a les candidats/es individuals proposats/des.
Art. 35.- La votació de les candidatures serà secreta.
a) La papereta de votació de la Comissió Executiva, de la Presidència del Consell de
Federació i de la Comissió de Control Financer, inclouran noms i responsabilitats de
cada candidat/a. Els/les delegats/des votaran les candidatures senceres, sent possible
el vot en blanc.
b) Per a l’elecció dels/de les Consellers/es Nacionals, així com en el cas que el Congrés
elegeixi una part del Consell de Federació, es farà servir el sistema majoritari corregit.
Els/les membres del Congrés de Federació podran votar, en el cas que hi hagi més
candidats/es que llocs a cobrir, fins a un màxim del 75% dels llocs, que es calcularà arrodonint
els decimals a zero si la fracció és inferior a 0,5 i a 1 si es 0,5 o superior.
En el cas que el nombre de candidats/es sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir no hi
haurà límits. Serà possible el vot en blanc i la papereta serà declarada nul·la si inclou un
nombre de noms superior al màxim o si inclou noms no presentats.
Art. 36.- En el cas de no haver-hi cap candidatura ni candidats/es, la Mesa aixecarà acta que
farà arribar a l’òrgan superior corresponent.
Art. 37.- Quan ho sol·liciti almenys el 20% dels/de les delegats/des, i es ratifiqui per votació
majoritària dels delegats/des al Congrés de Federació, qualsevol de les votacions de Ple o
Comissió establertes en aquest Reglament haurà de tenir el caràcter de secreta.

Art. 38.- Una vegada la Comissió d’Escrutini faci el recompte, elaborarà una acta signada per
tots/es els/les seus/ves membres que lliurarà al/a la president/a de la Mesa del Congrés, en la
qual figuraran els vots emesos, els vots en blanc, els nuls i els obtinguts per cada candidat/a
dels diferents òrgans elegits.
Art. 39.- La Mesa farà públics els resultats, proclamant els/les membres de la Comissió de
Control Financer, els/les Consellers/es Nacionals, i també la Presidència del Consell de
Federació i finalment els/les de la nova Comissió Executiva.
En el cas que hi hagués més d’una candidatura seran proclamats/des els/les de la més votada.
En cas d’empat i abans de la proclamació, s’obrirà un altre torn d’intervencions a favor de cada
candidatura o, si s’escau, candidat/da, i es procedirà a una nova votació. En cas de nou empat
serà proclamada la candidatura encapçalada pel/per la company/a amb més antiguitat en el
Partit i en el cas de que fos la mateixa, el/la més jove. Igual criteri se seguirà en el cas d’empat
entre candidats/es individuals.
Art. 40.- A l’acta del Congrés de Federació constaran els acords, els redactats dels dictàmens
de les ponències, i els resultats de les votacions, fent constar els vots blancs i nuls.
Art. 41.- Una vegada proclamats els resultats, la Mesa clausurarà el Congrés de Federació.

CAPÍTOL VII – CONVIDATS/DES AL CONGRÉS DE FEDERACIÓ.
Art. 42.- La Mesa del Congrés podrà autoritzar la intervenció, en Comissió o en Plenari, de
persones convidades amb caràcter individual o en representació d’altres organitzacions.

CAPÍTOL VIII – SERVEI DE SUPORT.
Art. 43.- El Congrés de Federació disposarà del seu propi Servei de Suport al front del qual hi
haurà un/a responsable sota l’autoritat directa del/de la President/a del Congrés de Federació,
amb les funcions que aquest/a li assigni com recompte de votacions de resultat dubtós,
redacció d’esmenes, repartiment d’escrits, confecció de còpies, etc. Si com a conseqüència
d’aprovació d’esmenes, el text del dictamen resultés incongruent o obscur en alguns dels seus
punts o articles, la Mesa sol·licitarà al Servei de Suport que efectuï una redacció harmònica del
mateix.

CALENDARI
23/01/2020

Consell de Federació.

24/01/2020

Inici de presentació de precandidatures.

03/02/2020

Últim dia entrega avals precandidatures (19h).
Enviament de ponències i informe de gestió.

04/02/2020

Proclamació candidatures.
Inici assemblees d’agrupació per realitzar esmenes a les ponències.

05/02 – 13/02

Campanya candidats/es a les primàries.

15/02/2020

Jornada electoral Primera Secretaria del PSC Maresme.

16/02/2020

Últim dia per enviar les actes de les assemblees d’agrupació amb
l’elecció dels delegats/des i esmenes a les ponències.

29/02/2020

8è Congrés de Federació PSC Maresme.

