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PROPOSTA D'ESMENES ALS ESTATUTS DEL PSC 
(versió 12.07.2011) 

 
 

** Les paraules en negreta i cursiva són addicions. La resta, és text vigent dels estatus. ** 
 
Article 1. Els principis organitzatius 
 
Esmena número 1 d'addició d'un nou paràgraf 17.bis a l'article 1. El paràgraf quedaria 
redactat de la següent manera: 
o La garantia d'una presència activa en els òrgans de direcció del partit de 

representants de la societat civil, del moviment associatiu i sindical, del món 
cultural i dels àmbits professionals que facin del PSC un partit cada vegada més 
obert i arrelat en la societat.  

 
 
Article 2. Com fer-se militant del Partit 
 
Esmena número 2 d'addició al paràgraf 32. El paràgraf quedaria redactat de la següent 
manera: 
o Les propostes d'alta seran aprovades o denegades en la següent reunió de la Comissió 

Executiva de l'Agrupació o del Comitè Sectorial corresponent, la qual podrà reclamar, 
si ho considera necessari, que la sol·licitud d'alta estigui avalada per dos militants. 

 
Esmena número 3 de modificació del paràgraf 32. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o El termini màxim per tramitar l'alta d'un nou militant no podrà excedir el període d'un mes 

des de la seva sol·licitud, transcorreguts els quals, l’alta es considerarà efectiva si no 
hi ha comunicació fefaent a l’interessat o interessada en sentit contrari. En el cas 
de les sol·licituds d’alta efectuades per internet, i havent transcorregut un mes serà 
considerada acceptada i efectiva, si no hi ha comunicació en sentit contrari. 

 
 
Article 6. El Congrés del Partit 
 
Esmena número 4 de modificació del paràgraf 66. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o El Congrés és l'òrgan suprem del Partit. Està constituït pels delegats i delegades elegits 

democràticament per les Agrupacions i les Comissions Sectorials en funció del cens, que 
es tancarà en el moment de la convocatòria del Congrés, i d'acord amb el Reglament que 
aprovi el Consell Nacional. Cada Comissió Sectorial elegirà un nombre de delegats o 
delegades proporcional al seu nombre d’afiliats i afiliades.  
 

 
Article 7.2. Membres del Consell Nacional 
 
Esmena número 5 de modificació del paràgraf 105. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o Hi assistiran amb veu, però sense vot, els 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 de Diputats, al Parlament Europeu, els 
Senadors i les Senadores, i els alcaldes i alcaldesses de poblacions de més de 
50.000 habitants, que no siguin membres del Consell Nacional per altres conceptes.  

 
 
Article 8 (nou). Consell Obert 
Esmena número 6 d'addició d'un nou article 8. El paràgraf quedaria redactat de la següent 
manera: 
o El PSC establirà un Consell Obert i participatiu que esdevindrà un fòrum periòdic 

consultiu i de deliberació del partit. Estarà format pels membres del Consell 
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Nacional i per un nombre igual de persones representants de la societat civil, del 
moviment associatiu, sindical, del món cultural i dels àmbits professionals.  

 
 
Article 13. Les Agrupacions 
 
Esmena número 7 d'addició al paràgraf 240. El paràgraf quedaria redactat de la següent 
manera: 
o L'Agrupació és el nucli bàsic d'organització, juntament amb les Comissions Sectorials, 

del debat polític i del desenvolupament de l'acció i participació dels afiliats i afiliades.  
 

 
Article 14. Comissions Sectorials 
 
Esmena número 8 de modificació del paràgraf 290. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o Les Comissions Sectorials del Partit, constituïdes pel Consell Nacional a proposta de la 

Comissió Executiva, integraran els i les militants que s’organitzen sobre la base d'un 
àmbit especialitzat d'actuació i que sol·licitin de manera expressa la seva incorporació. 
Les Comissions Sectorials estaran obertes als i a les simpatitzants que ho sol·licitin, els 
quals podran participar plenament en les seves activitats, segons queda definit en 
aquests Estatuts.  

 
Esmena número 9 de modificació del paràgraf 298. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o - Organitzar la presència externa del Partit en l'àmbit específic de cada Comissió, en 

coordinació amb l’òrgan d’execució corresponent. 
 
 
Article 15 (nou). Federacions temàtiques 
 
Esmena número 10 d'addició d'un nou article 15 amb el següent redactat: 
o Per acord del Consell Nacional, i a proposta de la Comissió Executiva, es crearan 

Federacions temàtiques del partit que potenciaran l’organització en xarxa del 
partit, mobilitzant i agregant militants i grups que sol·licitin de manera expressa la 
seva incorporació sobre la base d'un àmbit especialitzat d'actuació. Les 
Federacions temàtiques estaran obertes als i a les simpatitzants que ho sol·licitin, 
els quals podran participar plenament en les seves activitats, segons queda definit 
en aquests Estatuts. 

o Cal la potenciació de fortes federacions temàtiques del partit, agrupant les 
Comissions Sectorials afines, i dotar-les de mitjans autònoms i adeqüats. 
Aquestes federacions temàtiques han d’assolir un pes orgànic equiparable al de 
les federacions territorials. 

o Per acord del Consell Nacional, i a proposta de la Comissió Executiva, les 
Comissions Sectorials que coincideixin amb una àrea temàtica concreta podran 
constituir una Federació temàtica. 

 
 
Article 16. Joventut Socialista de Catalunya 
 
Esmena número 11 d'addició al paràgraf 320. El paràgraf quedaria redactat de la següent 
manera: 
o Les relacions entre el Partit i la JSC seran fixades per un protocol que el Consell 

Nacional establirà amb la JSC, on s'especificaran les relacions entre els corresponents 
òrgans en tots els àmbits. Aquest protocol contemplarà la presència d'una representació 
de la JSC a tots els òrgans de direcció del Partit, i es respectarà en tot moment la seva 
independència orgànica.  
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Article 17. Patrimoni 
 

Esmena número 12 d'addició al paràgraf 334. El paràgraf quedaria redactat de la següent 
manera: 
o Tothom qui vulgui tenir la condició de militant estarà obligat a abonar una quota que ell 

mateix definirà i comunicarà a la Comissió Executiva de la seva Agrupació o al Comitè 
Sectorial de les Comissions Sectorials. Aquesta quota no serà inferior a 60 euros 
anuals, llevat del cas de greus dificultats econòmiques, en què no podrà ser inferior a 11 
euros anuals. Aquesta quota de 11 euros podrà ser abonada en una sola quota anual o 
amb la periodicitat que demani el o la militant. 

 
 
Article 17. (nou) Creació d’uns cens ciutadà 
 
Esmena número 13 d'addició d'un nou article 17 amb el següent redactat: 
o Es crearà un Cens ciutadà de consultes, al que podran inscriure’s totes les 

persones de Catalunya majors de 16 anys que ho desitgin. La inscripció en aquest 
registre donarà dret a la participació en tots els processos d’eleccions primàries i 
de consultes ciutadanes que el Partit convoqui sobre la posició del PSC en temes 
d’especial transcendència en la vida política del país. 

 
La convocatòria d’aquestes consultes serà acordada pel Consell Nacional. La 
Comissió de Garanties del Partit tindrà cura del control, confidencialitat i custòdia 
del cens ciutadà. 

 
En el cas d’eleccions primàries per candidats a alcaldes, les assemblees de les 
agrupacions territorials respectives són les que convocaran les consultes.  

 
 
Article 18. Designació 
 
Esmena número 14 d'addició d'un nou paràgraf 341 bis a l'article 18 amb el següent redactat: 
o L’elecció per escollir el candidat o candidata a la presidència de la Generalitat es 

farà a través d’un procés de primàries als ciutadans i ciutadanes que hi vulguin 
participar seguint dos requisits: (1) signar la Declaració de principis del PSC i (2) 
fer una aportació simbòlica per sufragar els costos d'organització de les primàries. 
El resultat d’aquestes eleccions s’elevarà al Consell Nacional per a la seva 
ratificació. El Reglament d’Elecció de Càrrecs Públics del Partit s’encarregarà de 
desenvolupar el funcionament i el procediment de les eleccions primàries. 

 
 
Article 30. Revisió i elaboració de Reglaments 
 
Esmena número 15 de modificació del paràgraf 384. El paràgraf quedaria redactat de la 
següent manera: 
o El Consell Nacional elaborarà o modificarà els Reglaments necessaris per desenvolupar 

aquests Estatuts, dels quals es garantirà la seva publicitat. Serà obligatori facilitar un 
lloc accessible i preferent a la pàgina web tot el conjunt de normes que regulen el 
funcionament del partit. 


