ReGLAMENT DE LA FEDERACió de
Barcelona

REGLAMENT DE LA FEDERACIÓ DE BARCELONA
Art.1- El present reglament, a l'empara de la potestat reglamentària conferida en
l'article 97 dels Estatuts del PSC, desenvolupa determinats aspectes d'aquests pel
que fa al funcionament intern de la Federació de Barcelona. En tot allò que no
estigui expressament previst en aquest, cal remetre's a allò que disposa els Estatuts
del PSC, en primer lloc, i pels reglaments que els desenvolupin, en segon.

A) DE LA FEDERACIÓ

Art. 2- La Federació de Barcelona és la representació del Partit en l’àmbit de la
ciutat de Barcelona.
Art. 3- La Federació de Barcelona té com a objectiu impulsar la implantació i
descentralització en el seu àmbit territorial i aplicar, en aquest àmbit, la política
general i específica del Partit tant pel que fa a l’acció política pròpiament dita com
a la gestió administrativa.
Art. 4 - La Federació de Barcelona estableix els mecanismes de relació i presència
pública, impulsa el creixement l’organització, i assegura la relació amb els òrgans
del Partit d’àmbit superior.

B) DE LES AGRUPACIONS

Art. 5- Les Agrupacions de la Federació de Barcelona són de caràcter territorial i
una agrupació d’àmbit temàtic, i funcionaran d’acord amb allò que estableix, amb
caràcter general, pels Estatuts del PSC.
Art. 6 - Existeixen tantes Agrupacions territorials com districtes administratius a la
ciutat, i qualsevol modificació, ampliació o supressió haurà de ser aprovada pel
Consell de Federació.
A la Federació de Barcelona existeix l’Agrupació Temàtica, sense caràcter territorial,
que agrupa al conjunt de militants, afiliats i afiliades amb vinculació professional

sectorial, actualment en els àmbits de: cultura, funció pública, educació i
universitats, medi ambient i salut.
Art. 7- La Comissió Executiva de Federació podrà proposar al Consell de Federació
la constitució o supressió d’agrupacions que no responguin a una estructura
territorial. Aquestes agrupacions d’àmbit no territorial hauran de respondre a
necessitats estructurals, d’interès polític o social del partit. Aquestes agrupacions
hauran de constituir-se amb un mínim de 30 militants.

C) DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Art. 8 - La Comissió Executiva de Federació, elegida pel Congrés de Federació
segons el que estableixi el Reglament que desenvolupi els Estatuts del PSC, es
reunirà –com a mínim- amb caràcter quinzenal a convocatòria del primer/a
secretari/a, i actuarà de forma col·legiada.
Art.9- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats
el primer/a secretari/a de la JSC o la persona en qui delegui si ja és membre, i, en
cas que no en siguin membres, el/la president/a del Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament de Barcelona i el/la president/a del Consell de Federació.
Art. 10- Les funcions de la Comissió Executiva són les establertes en els Estatuts
del partit, i les encomanades específicament pel Consell o el Congrés de Federació,
a qui retrà compte un cop l’any.

D) DEL CONSELL DE FEDERACIÓ

Art. 11- El Consell de Federació és el màxim òrgan de decisió de la Federació de
Barcelona entre Congressos i té com a missió el control i seguiment de les grans
línies d’actuació definides als Congressos.
Art. 12- El Consell de Federació està format pels i les membres elegits per les
Agrupacions (i entre els i les membres de la JSC Barcelona) en funció del seu
nombre de militants i seguint una ràtio d’1/15 o fracció superior a 7, i es reunirà,
com a mínim, trimestralment, a convocatòria del seu president/a, i seguint el seu
propi reglament, annex al present reglament de la Federació.

Art. 13- El Consell garantirà el control de la gestió de la Comissió Executiva i del
Grup Municipal Socialista, i de la resta de càrrecs electes membres de la Federació
(eurodiputats/des, diputats/des, senadors/es i parlamentaris/àries), als quals es
podran adreçar precs i preguntes en cada sessió ordinària del Consell. Anualment,
tant la Comissió Executiva com el Grup Municipal i la resta de càrrecs electes
(eurodiputats/des, diputats/des, senadors/es i parlamentaris/àries), presentaran la
seva gestió que haurà de ser sotmesa a votació.
Art. 14- La mesa del Consell fomentarà el debat regular de la política municipal,
catalana, espanyola i europea, així com dels temes socials i sectorials de rellevància
política. Per garantir aquests debats, el Consell obrirà la possibilitat que persones
expertes: afiliades, simpatitzants o altres, puguin participar puntualment en els
debats, com a ponents, per tal d’enriquir-los i obrir la nostra organització als agents
socials.

E) DEL COMITÈ TERRITORIAL

Art. 15- El Comitè Territorial està format pels membres de la Comissió Executiva
de la Federació, els primers/es secretaris/es de les Agrupacions o en qui deleguin,
el primer/a secretari/a de la JSC de Barcelona, i els regidors/es del Grup Municipal
Socialista a l’ajuntament de la ciutat.
Art. 16- El Comitè es reunirà periòdicament a convocatòria del Primer/a Secretari/a
de la Federació. La periodicitat mínima serà d'un cop per quadrimestre.
Art. 17- El Comitè és un òrgan de caràcter consultiu i deliberatiu, i la seva funció és
garantir una correcta comunicació i coordinació entre la Comissió Executiva de la
Federació, el Grup Municipal Socialista i les agrupacions. El seu objectiu és facilitar
la deliberació prèvia a la presa de decisions per part dels òrgans competents.

F) DEL COMITÈ DE PRIMERS/ES SECRETARIS/ES

Art. 18- El Comitè de Primers/es Secretaris/es està format pel primer/a secretari/a
i el secretari/a d’organització de la federació, els primers/es secretaris/es de totes
les agrupacions de la federació, i el Primer/a Secretari/a de la JSC de Barcelona.
També hi podrà assistir altres membres de la Comissió Executiva i persones

expertes, afiliades o simpatitzants, en funció del tema a tractar o qualsevol càrrec
electe de la Federació.
Art. 19- El Comitè es reunirà periòdicament, i un mínim de dos cops l’any, a
convocatòria del Primer/a Secretari/a de la Federació.
Art. 20- El Comitè és un òrgan consultiu i deliberatiu que té com a funció garantir la
consulta i coordinació política entre la Comissió Executiva de la Federació i les
Comissions Executives de les Agrupacions.

G) DE LA COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ

Art. 21- La Comissió d’Organització està formada pels secretaris/es d’organització
de totes les agrupacions, el/la Secretari/a d’Organització de la federació, i el/la
Secretari/a d’Organització de la JSC de Barcelona.
Art. 22- La Comissió es reunirà periòdicament –un cop al trimestre, com a mínima convocatòria del/de la Secretari/a d’Organització de la Federació.
Art. 23- La Comissió és un òrgan que té l’objectiu de garantir la coordinació, en el
seu àmbit competencial, entre la Comissió Executiva de Federació i les comissions
executives de les agrupacions, així com fer seguiment de l’aplicació de les
decisions preses per la Comissió Executiva que afectin les Agrupacions. També
tindrà com a funció planificar i avaluar accions conjuntes entre totes les
agrupacions, marcant-ne els objectius operatius i establint mecanismes de suport
pel seu desenvolupament.

H) DE LES COMISSIONS SECTORIALS

Art. 24- Les Comissions Sectorials seran creades pel Consell de Federació a
proposta de la Comissió Executiva, i en podran existir en un número igual al de les
sectorials que existeixin en l’àmbit nacional, com a màxim.
Es vetllarà per garantir la suficient coordinació amb els temes que afectin els propis
de l’Agrupació Temàtica per tal d’evitar-ne duplicitats.

Art. 25- Les Comissions Sectorials actuaran sota la responsabilitat de l’Executiva i
s’organitzaran seguint allò que estableix els Estatuts del partit sobre les Comissions
Sectorials Nacionals.
Art. 26- La Comissió Executiva de la Federació comunicarà als militants l’existència
de les comissions sectorials de Federació per tal que s’hi puguin inscriure. Estaran
formades per un mínim de 10 militants, i els i les simpatitzants que ho sol·licitin
podran participar de les seves activitats.
Art. 27- Els i les militants inscrits en les comissions sectorials de Federació
escolliran, entre ells, un delegat o delegada que els representarà davant la Comissió
Executiva de la Federació i davant la sectorial nacional amb la que coincideixi en
temàtica, i serà membre del Consell de Federació.
Art. 28- La Comissió Executiva de la Federació elaborarà un registre dels i les
militants i simpatitzants inscrits a les Comissions sectorials als efectes
estrictament d’organització, convocatòria i comunicació. La representació de cada
comissió sectorial en el Consell de Federació no variarà segons el nombre de
membres registrats.
Art. 29- Es procurarà que les comissions sectorials de Federació actuïn
coordinadament amb les Comissions Sectorials Nacionals del seu àmbit i, en el cas
que existeixin, amb les agrupacions temàtiques de la Federació del seu mateix
àmbit. Es vetllarà, però, per no crear comissions sectorials per a sectors que ja
formen part de l’Agrupació Temàtica o d’altres que, eventualment, es puguin crear.
I, en aquests casos, per evitar-ne duplicitats.

I) DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Art. 30- Les Comissions de Treball seran creades en sessió del Consell de
Federació a petició de la Comissió Executiva de Federació i respondran a
necessitats de caire professional o sectorial.
Les comissions de treball tindran un caràcter temporal que s’establirà mitjançant
un reglament de funcionament intern.
En cadascuna de les comissions de treball hi prendrà part una persona membre de
la Comissió Executiva de Federació i un membre de l’agrupació temàtica objecte de
la comissió de treball, que en serà garant d’un treball coordinat.

La Comissió Executiva de Federació comunicarà a la militància l’existència de les
Comissions de Treball per tal que en puguin prendre part i participar de les seves
reunions.
La Comissió Executiva de Federació elaborarà un registre de dels i les militants i
simpatitzants inscrits en cadascuna de les comissions de treball als efectes
estrictament d'organització, convocatòria i comunicació.

J) DE L’ELECCIÓ DE DELEGATS, CÀRRECS ORGÀNICS, I CANDIDATS

Art. 31- Totes les votacions en Assemblea per elegir persones com a delegats o
delegades, càrrecs orgànics, o candidats/es a càrrecs públics seran secretes quan
ho demanin un mínim d’un 10% dels i les militants assistents a l’Assemblea, i es
faran seguint allò que estableix els Estatuts.
Art. 32- Si no està especificat d’una altra manera en aquest reglament, i a efectes
de facilitar les tasques administratives, qualsevol de les candidatures que s’hagi de
posar en consideració directament a l’assemblea d’una agrupació s’haurà de
presentar mitjançant un escrit signat o un correu electrònic o qualsevol medi que
permeti una comunicació amb una antelació mínima de 24 hores a la secretaria
d'organització de l'Agrupació.

K) DE L’ELECCIÓ DE CANDIDATS A CÀRRECS PÚBLICS

Elecció del candidat/a a alcalde/alcaldessa
Art. 33- L’elecció del cap de llista a les eleccions municipals de Barcelona es regirà
pel procediment establert en els reglaments i ordenaments que regulen aquest
tipus d’elecció directa al partit, el qual estableix que serà la Federació de Barcelona
la que elaborarà el seu propi reglament d'eleccions primàries obertes a la
ciutadania.
Art. 34- Obert el període de candidatures per part de la Comissió Executiva, podran
presentar candidats/es seguint allò que estableix el Reglament per als processos
de primàries.

Art. 35- Finalitzat el procés de presentació de candidatures, i si existís només
un/una candidat/a, la Comissió Electoral proposarà el seu nomenament al Consell
de Federació.
Art. 36- Si finalitzat el període de presentació de candidatures n’hi ha més d’una, la
Comissió Electoral fixarà la data de l’elecció, seguint allò que estableix el Reglament
per als processos de primàries.

Elecció dels candidats/es a regidors/es
Art. 37- L’elecció de la llista a les eleccions municipals de Barcelona seguirà el
procediment marcat pel Reglament d’elecció de candidats a càrrecs públics del
PSC, i s’obrirà només després de l’elecció del/la cap de llista.
Art. 38- Seguint el calendari establert per la Comissió Executiva de la Federació, les
agrupacions, territorials i l’agrupació temàtica, convocaran una assemblea
extraordinària a fi i efecte d’aprovar la proposta de candidats i candidates que
s’elevarà a la Comissió Electoral de la Federació.
Art. 39- La Comissió Electoral de la Federació sotmetrà al Consell de Federació, per
a la seva aprovació, la proposta de candidats i candidates. El Consell de Federació
votarà de forma conjunta aquesta proposta. Es considerarà la proposta aprovada
sempre que obtingui el suport de la majoria simple dels electors presents. En cas
de ser rebutjada la proposta, la Comissió Electoral es tornarà a reunir i elaborarà, en
el menor temps possible, una proposta alternativa que sotmetrà a la consideració
del Consell de Federació. La proposta finalment aprovada es remetrà al Consell
Nacional per la seva aprovació definitiva.

3.-Elecció dels i les Consellers/es de Districte
Art. 40- Els consellers i conselleres que hagin de representar al PSC en cada un dels
districtes de Barcelona seran escollits per la respectiva assemblea d’agrupació en
sessió extraordinària convocada a l’efecte i amb una antelació mínima de 15 dies.
Art. 41- Es podran presentar com a candidats/es els i les militants i simpatitzants
del PSC i de la JSC dins de l’àmbit del districte que ho desitgin. S’hauran de
presentar les candidatures amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans de
l’hora de la primera convocatòria de l’assemblea a la secretaria de l’agrupació.
Art. 42- La Comissió Executiva de l’Agrupació es constituirà en comissió electoral,
recollirà i estudiarà totes les propostes presentades i presentarà, de forma raonada,

una proposta de candidatura única o podrà presentar a l’assemblea una
candidatura amb més candidats que llocs a cobrir.
Art. 43- En el cas que es presenti una proposta de candidatura única. L’assemblea
votarà de forma conjunta aquesta candidatura. Es considerarà la proposta
aprovada sempre que obtingui el suport de la majoria simple dels electors i
electores presents. En cas de ser rebutjada la proposta, la comissió electoral es
tornarà a reunir i elaborarà, en el menor temps possible, una proposta alternativa
que sotmetrà a la consideració de l’assemblea. Si la Comissió Executiva de
l’Agrupació presenta a l’Assemblea una candidatura amb més candidats/es que
llocs a cobrir. En aquest cas es votarà pel sistema de llistes obertes, resultant
escollits els/les candidats/es que hagin obtingut major nombre de vots, fins a cobrir
tots els llocs. Prèviament a la celebració de l’Assemblea, la Comissió Executiva
comunicarà als candidats/es els resultats de les seves deliberacions i farà pública
en el taulell d’anuncis de l’Agrupació la proposta de llista i es comunicarà per correu
electrònic a la militància.
Art. 44- El procediment per substituir les possibles baixes de consellers o
conselleres durant el mandat es regirà pels mateixos principis d’aquest reglament.

K) DE L’ELECCIÓ DEL PRIMER/A SECRETARI/A DE FEDERACIÓ

Art. 45- El sistema per l’elecció del primer/a secretari/a de la federació s’efectuarà
mitjançant un procés d’elecció directa entre la militància i quedarà recollit en un
reglament que a tal efecte aprovarà el Consell de Federació.
El Congrés de Federació ratificarà al Primer Secretari o Primera Secretària, que serà
escollit per sufragi directe i secret, prèvia recollida d’avals o signatures de suport, i
sempre d’acord amb el Reglament d’Elecció Directa de la Primera Secretaria.

L) DE LA COMISSIÓ ELECTORAL

Art. 46- La Comissió Electoral està formada pel Primer Secretari o Primera
Secretària, el/la Secretari/a d’Organització i la Secretària de la Dona de la Federació,
així com els primers secretaris de totes les agrupacions i el/la primer/a secretari/a
de la JSC de Barcelona. En el cas de les eleccions municipals, també hi assistiran
el secretari de política municipal i el candidat/a a alcalde/alcaldessa.
Art. 47- La Comissió es reunirà, a convocatòria del Primer Secretari o Primera
Secretària sempre que hi hagi convocat un procés electoral municipal, autonòmic,
general o europeu, i ho farà abans de la convocatòria del Consell de Federació que
aprovarà la proposta de llista electoral.
Art. 48- La Comissió valorarà les propostes de noms fetes per les assemblees
d’Agrupació, deliberarà en una o diverses reunions, i proposarà un dictamen a
aprovar pel Consell de Federació, que contindrà una llista ordenada de noms.

M) DEL CONGRÉS DE FEDERACIÓ

Art. 49- El Congrés de Federació es convocarà i funcionarà seguint el que estableix
els Estatuts del Partit i pel Reglament que els desenvolupi, seguint una ràtio
escollida pel Consell de Federació, prenent com a referència el nombre de militants
del dia de la convocatòria del Congrés Nacional, tal com indiquen els Estatuts
vigents del PSC.
Art. 50- En tot cas, el Congrés –si és de caràcter ordinari- haurà de ser convocat
amb un mínim de dos mesos d’antelació, termini suficient per garantir el debat de
la ponència política i les resolucions congressuals, així com el procés d’elecció de
delegats i delegades.
Art. 51- La convocatòria del Congrés per part del Consell de Federació inclourà la
data i el lloc de celebració, l’ordre del dia provisional, la ponència a debatre, el
calendari pre congressual de presentació d’esmenes a la ponència i d’elecció de
delegats/des.
Art. 52- L’elecció de delegats/des es farà amb un mínim de dues setmanes
d’antelació a la celebració del Congrés.

PARTIT OBERT

Art. 53- Transparència i Dades Obertes
Art. a. La Federació de Barcelona tindrà un espai específic a Internet per
publicitar les dades obertes i de transparència , des del qual es podrà accedir
de forma fàcil, didàctica i ordenada a les dades, la informació i documentació
actualitzada posada a l’abast de la ciutadania de forma transparent amb
format obert i reutilitzable.
Art. 54- Processos oberts
Art. b. En els processos de debat i generació de coneixements es garantirà la
participació virtual i flexible, utilitzant les TIC com a eines de participació i
accés a la informació, reforçant i ampliant així els mecanismes existents a
l’organització.
Art. c. Els òrgans i actes de debat intern de la Federació (Consell de Federació,
Assemblees d’agrupació i actes interns) disposaran d’un espai virtual al qual
tindran accés les persones convocades.
Art. d. Les activitats de caràcter obert organitzades per la Federació que
puguin generar interès social, buscaran formes de participació no presencials,
sent la Federació de Barcelona qui faciliti quan sigui possible les eines
tècniques necessàries.
Art. e. Es promourà la realització de consultes entre la militància per facilitar
la seva màxima participació en la conformació del posicionament polític del
partit.
Art. e1. Les consultes no vinculants, destinades a copsar l’estat d’opinió,
que promoguin les executives de federació i l’agrupació es faran
mitjançant la votació electrònica, de forma prioritària.
Aquestes es podran obrir, per decisió de les executives de federació i
l’agrupació, a simpatitzants i/o ciutadania que vulgui participar, d’acord
amb el tema del qual es vulgui copsar l’opinió, i com a eina d’escolta
activa i obertura de l’organització.
Art. e2. Les consultes vinculants, sobre els temes del seu àmbit
d’actuació que les executives acordin posar a la decisió dels i les
militants, es faran mitjançant vot lliure, directe i secret, tant electrònic
com presencial elaborant un procés informatiu i deliberatiu i un calendari

per emmarcar-les i garantint escrupolosament totes les garanties
democràtiques.
Art. 55- Comissió d’avaluació i garanties del partit obert
Art. h. La Comissió de Seguiment del Partit Obert serà l’encarregada de
preservar el compliment de les garanties democràtiques de participació en els
processos oberts, així com vetllar per l’aplicació del principi de transparència.
Art. i. La Comissió de Seguiment del Partit Obert estarà formada per un
president o una presidenta, un secretari o una secretària, i un o vocal que seran
escollits pel Consell de Federació.
Els membres de la Comissió de Seguiment del Partit Obert no poden ser membres
ni de la Comissió Executiva de Federació, ni cap Comissió executiva d’Agrupació.

ANNEX – REGLAMENT DEL CONSELL DE FEDERACIÓ
1-Els membres del Consell

Art.1- El Consell de Federació està format pels membres elegits per les
Agrupacions en funció del seu nombre de militants i seguint una ràtio d’1/15 o
fracció superior a 7, i tots aquells establerts en els Estatuts (membres de la
Comissió Executiva de la Federació i primers secretaris de les agrupacions).
Art.2- Tenen el deure d’assistir puntualment a totes les sessions del Consell de
Federació.
Tenen dret a obtenir de la Mesa tota la informació relativa a les activitats del
Consell, en particular respecte de la composició i resolucions adoptades per
aquestes.
Art.3- Les absències a les reunions del Consell de Federació hauran de justificar-se
per escrit, mitjançant carta, fax o correu electrònic a la seu de la Federació, dirigit a
l’atenció de la Mesa del Consell fent constar la causa de la inassistència. La Mesa
remetrà un informe a l’Agrupació, que decidirà sobre la justificació de la
inassistència.
Art.4- Els assistents al Consell de Federació no podran difondre informació als
mitjans de comunicació, ni a les xarxes socials, llevat dels casos previstos a l’article
12 apartat i) d’aquest Reglament, sobre el desenvolupament dels debats del Consell
de Federació i sobre els fets que esdevinguin en el decurs de les sessions.
Excepcionalment, els consellers podran difondre informació a l’exterior en relació a
la part del Consell que la mesa hagi establert com a pública i oberta als mitjans de
comunicació.
Art.5- Els Consellers de Federació informaran del desenvolupament de cada sessió
plenària del Consell de Federació a la primera reunió de l’assemblea de la seva
Agrupació que se celebri amb posterioritat a aquella.
Art.6- Un Conseller deixarà vacant definitivament el seu càrrec per:
a) Dimissió voluntària.
b) Pèrdua de la condició de membre del Partit.

c) Ésser revocat, de forma motivada i justificada, per l’òrgan que el va designar.
Entre aquests motius hi podrà haver l’absència reiterada en 3 ocasions sense
justificar, i en 5 ocasions justificades, a les sessions del Ple del Consell.
d) Trasllat d’Agrupació.
e) Sanció que comporti la pèrdua de la condició de Conseller.
Art.7- Quan quedi vacant un lloc de Conseller elegit per una Agrupació, l’Assemblea
d’Agrupació corresponent n’elegirà un substitut.

2- La mesa

Art.8- La Mesa constarà de cinc membres: President/a, un/a Vicepresident/a
primer_/a, un/a Vicepresident/a segon/a i dos Secretaris o Secretàries.
Art.9- El/la President/a del Consell serà elegit pel Congrés de Federació, d’acord
amb el que estableixi el Reglament d'Assemblees o Congressos de Federació.
L’elecció de la resta de la mesa es farà en llista tancada enumerant els candidats a
cada un dels càrrecs. En cas que hi hagi més d’una candidatura, serà elegida la llista
amb més vots. El mandat de la Mesa coincidirà amb el del Consell de Federació.
Art.10- Es podrà revocar totalment o parcialment la Mesa per majoria absoluta dels
membres del Consell de Federació presents. La proposta de revocació, signada per
cinc Consellers, haurà de figurar a l’Ordre del Dia de la convocatòria.
Art.11- Les vacants que, per qualsevol motiu, es produeixin, podran ser cobertes en
tot moment si la proposta figura a l’Ordre del Dia, llevat de la del President o
Presidenta, qui haurà de ser elegit per la propera Assemblea o Congrés de
Federació. Fins a l’elecció del nou President/a, les seves funcions seran realitzades
pel vicepresident primer.
Art.12- En el marc dels Estatuts i altres resolucions del Congrés, així com del
present reglament, correspon a la Mesa del Consell de Federació:
a) Convocar les sessions, un cop escoltada la Comissió Executiva de Federació, i
establir el seu Ordre del Dia, d’acord amb el contingut del present reglament.
b) Vetllar perquè siguin distribuïts als Consellers els documents necessaris per als
debats de les sessions. Sempre que sigui possible, els documents es distribuiran

conjuntament amb la convocatòria de la sessió en la que s’hagin de debatre. En tot
cas, els documents a debatre hauran d'estar disponibles per als consellers i
conselleres dos dies abans de l’inici de la sessió. En quedaran exceptuades les
mocions o resolucions en l'origen de les quals hi hagi fets sobrevinguts amb
posterioritat a la convocatòria del Consell i les que dimanin de punts introduïts per
la modificació de l'ordre del dia a instància dels consellers i conselleres, en les
sessions ordinàries.
c) Controlar l’assistència de totes les persones que reglamentàriament tenen
l’obligació d’assistir, i comunicar les absències injustificades a les Agrupacions
corresponents.
d) Conèixer els casos de vacants previstos a l’art.6 d’aquest Reglament i informarne a la Comissió Executiva perquè prengui les mesures adients d’acord amb l’art.7
d’aquest Reglament.
e) Moderar les sessions i adoptar les mesures necessàries per a bon
desenvolupament d’aquestes, d’acord amb el present Reglament.
f) Donar i retirar les paraules als Consellers.
g) Impulsar, coordinar i distribuir les tasques del ple.
h) Redactar l’acta de les sessions.
i) Informar, junt amb la Comissió Executiva de Federació, als mitjans de
comunicació del desenvolupament de les sessions i dels acords presos pel consell
de Federació.
j) Certificar els acords presos i el contingut de les actes.
k) Arbitrar els mitjans adients per a impulsar el debat polític i la presa de decisions
en el si de les sessions del Consell de Federació.
l) Fer la funció d’enllaç entre el Consell de Federació i la Comissió Executiva de
Federació.
m) Rebre els comunicats dirigits al Consell de Federació i proposar la seva presa
en consideració o no.
n) Elaborar l’informe sobre la gestió del Consell de Federació i presentar-lo a cada
Assemblea o Congrés de Federació. L’informe haurà d’incloure, necessàriament, un
resum individualitzat de l’assistència de totes les persones reglamentàriament
obligades.

o) Designar ponents d’entre els membres del Consell de Federació per informar el
ple del mateix sobre temes de l’Ordre del Dia, quan la urgència del tema ho
requereixi.
p) Tot allò que es derivi dels Estatuts o del present Reglament.
Art.13 Correspon al President la coordinació de les tasques de la Mesa i la
moderació de les sessions.
Art.14 La Comissió Executiva de Federació haurà de posar a disposició de la Mesa
els mitjans tècnics, econòmics i administratius que li calguin, perquè pugui complir
la seva missió.

3- Convocatòria i Ordre del dia

Art.15- El Consell de Federació es constituirà dins dels trenta dies següents a la
celebració del Congrés de Federació. Aquesta reunió serà convocada pel President
del Consell de Federació, que la presidirà. El primer punt de l’ordre del dia serà,
obligatòriament, l’elecció de la resta de la mesa.
Art.16- El Consell de Federació es reunirà, com a mínim, un cop cada tres mesos
en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, sempre que sigui precís, a instàncies
de la Comissió Executiva de la Federació o del 25% dels components del Consell.
Quan la convocatòria sigui a iniciativa del 25% dels components del Consell, el
President de la Mesa d'aquest haurà de convocar la sessió dins els 15 dies següents
a la recepció de la petició, amb un Ordre del Dia que haurà d'incloure el punt, o punts,
sobre els quals els sol·licitants vulguin debatre.
Art.17- Les sessions ordinàries del Consell de Federació s’hauran de convocar
almenys amb 15 dies d’antelació. Les sessions extraordinàries es convocaran amb
la urgència que sigui necessària, encara que els acords que s’hi adoptin només
seran vàlids si s’ha notificat la convocatòria a tots els seus membres i s’obté un
quòrum mínim de la meitat més un dels seus components.
Art.18- La Mesa del Consell prepararà la convocatòria un cop escoltada la Comissió
Executiva. A la convocatòria hi figurarà: la data de celebració, el lloc, l’hora d’inici en
1a i 2a convocatòria -sent la 2a convocatòria com a mínim quinze minuts després
de la 1a, l’Ordre del Dia o la proposta –segons es tracti d’una sessió extraordinària
o ordinària-.

Art.19- La Mesa establirà l’Ordre del Dia partint de les propostes de la Comissió
Executiva i de les fetes pel Consell de Federació en la sessió anterior. Podrà afegir
el que consideri convenient a iniciativa pròpia, o a suggeriment, formulat per escrit,
per qualsevol dels Consellers.
Les sessions ordinàries hauran d’incloure obligatòriament l’aprovació de l’acta de
la reunió anterior, que es donarà per aprovada en el cas que, estant a disposició
dels Consellers durant la sessió, no es demani la seva rectificació; un punt de
preguntes a la Comissió Executiva, que serà l’avant penúltim punt de la sessió; un
punt de preguntes al Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Barcelona, que
figurarà immediatament després, i un punt de suggeriments, que figurarà al final.
Art.20- Cinc consellers podran proposar a la Mesa una modificació en els 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 la convocatòria, i la Mesa la passarà a la
decisió del Consell sense debat.
S’haurà d’incloure a l’ordre del dia de les sessions ordinàries el debat i votació de
les propostes de resolució avalades pel 10% del nombre de membres del consell de
federació amb dret a vot.
En l’Ordre del Dia de les sessions extraordinàries es podran incloure resolucions per
raons d’urgència, a petició de 20 consellers i conselleres, sempre que les ¾ parts
de membres del Consell de Federació presents estimin la urgència, a proposta de
la Mesa del Consell.
Art.21- Per a la preparació de les sessions del Consell de Federació la Mesa enviarà
a tots els Consellers, sempre que pugui, els elements informatius necessaris
afavorir el debat i la presa de decisions. Amb aquesta finalitat podrà sol·licitar de la
Comissió Executiva de Federació tota la informació de què disposin referent a
temes concrets.

4- Desenvolupament de les sessions plenàries

Art.22- A les sessions plenàries del Consell de Federació hi assistiran:
a) Els membres del Consell de Federació, amb veu i vot.
b) Els parlamentaris, Regidors, els consellers i conselleres de Districte, el portaveu
o la portaveu socialista del Consell Comarcal del Barcelonès i de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (sempre que siguin militants de la Federació de
Barcelona), els membres del Consell Nacional, de la Comissió de Control Financer,

Comissió de Garanties i de la Comissió de Registre d'Interessos, sempre que siguin
afiliats de la Federació, i els membres de la Comissió de Control Financer de la
Federació, tots ells amb veu però sense vot.
Podran assistir a les sessions del Consell de Federació:
Els afiliats de la Federació, sense veu ni vot.

Art.23- Arribada l’hora d’inici de la sessió en 1a convocatòria la Mesa comprovarà
l’existència del quòrum de la meitat més un dels membres. Si hi és, obrirà la sessió.
Si no, esperarà a l’hora d’inici de la 2a convocatòria. Arribada aquesta, obrirà la
sessió sigui quin sigui el nombre de Consellers presents.
A continuació passarà a votació sense debat la inclusió de nous punts a l’Ordre del
Dia, tal com indica l’art.25 d’aquest Reglament. Es llegirà després l’Ordre del Dia
definitiu i es posarà a votació sense debat.
Art.24- El ple del Consell de Federació prendrà en consideració informes, propostes
de la Comissió Executiva i dels Consellers, i informes sobre la gestió de la Comissió
Executiva de Federació, el Grup Municipal Socialista, els i les diputats i diputades al
Parlament de Catalunya, Congrés dels Diputats, Senadors i Senadores, Eurodiputats
i Eurodiputades que siguin afiliats a la Federació de Barcelona, quan així ho
estableixi l’Ordre del Dia.
Art.25- Les preguntes a la Comissió Executiva i al Grup Municipal Socialista de
l’Ajuntament de Barcelona s’hauran d’anunciar per escrit presentant-les, per
qualsevol mitjà, a la seu de la Federació 24 hores abans de l’hora de convocatòria
de la sessió del Consell. En cas de fets produïts després d’aquest termini, la Mesa
podrà admetre preguntes sobre aquest fet que es presentin per escrit abans
d’iniciar-se la sessió. Només serà possible formular una pregunta per conseller a
cada apartat.
La Mesa ho traslladarà a la Comissió Executiva o al Grup Municipal Socialista
segons s’escaigui, per tal que puguin preparar la resposta.
Les preguntes es formularan oralment en el Consell, per ordre de recepció, i els
consellers disposaran de tres minuts per fonamentar o explicar la pregunta.
El membre de la Comissió Executiva o del Grup Municipal contestarà oralment en
un temps màxim de tres minuts.
Només si es produeixen al·lusions personals en la resposta es concedirà un torn de
rèplica d’un minut.

Art.26- Per ordenar els debats, la Mesa obrirà un torn d’intervencions, que es
demanaran per escrit, sense limitació de nombre d’intervencions, i fixant el temps
màxim d’ús de la paraula en funció de les demanades.
Si el debat s’ha de realitzar en termes de favor o en contra d’una proposta de
resolució, faran ús de la paraula en primer lloc els favorables a la resolució i en
segon lloc els contraris.
Després de les intervencions dels consellers podrà fer ús de la paraula el ponent.
Només si es produeixen al·lusions personals en la resposta es concedirà un torn de
rèplica d’un minut.
Art.27- Si el debat es realitza sobre un document facilitat amb anterioritat als
consellers, només s’admetran intervencions en defensa d’esmenes escrites, que
s’hauran de comunicar a la Mesa abans d’iniciar-se la sessió.
Art.28- Les propostes de resolució que no facin referència a algun punt de l’ordre
del dia hauran de ser presentades a la Mesa 24 hores abans de l’inici del Consell.

Art.29- Els suggeriments no originaran debat. Seran contestats per l’interpel·lat i no
podran donar lloc a resolucions en aquesta sessió del Consell, llevat que la Mesa
estimi raons d’urgència.
Art.30 Totes les votacions es faran per majoria simple i els debats seran fets sota
el principi de màxima economia de temps. Amb aquesta finalitat es faculta la Mesa
per a limitar el nombre d’intervencions i la seva durada i per a determinar el sistema
de votació. Un mínim de 10 Consellers, presents en el moment de la votació, o bé la
Mesa, podran proposar una forma de votació determinada. La proposta se sotmetrà
al Consell sense debat.
Art.31- 1) En el cas que un Conseller intervingui, a més d’en nom propi, en nom
d'altres Consellers, la durada màxima de la seva intervenció serà el triple de la
durada de la intervenció de cadascun dels Consellers que ho facin de forma
individual.
2) Per tal que sigui d'aplicació allò que estableix l'apartat anterior caldrà el suport
per escrit de, com a mínim, quinze Consellers.
Art. 32- El Consell de Federació podrà aprovar la creació de Comissions de Treball
sobre temes específics. Aquestes Comissions de Treball podran ser impulsades
per la Comissió Executiva o per 10 membres del Consell de Federació. Les
Comissions de Treball tindran un objectiu definit i un termini màxim de temps.

Un cop finalitzada la seva tasca o esgotat el termini, la Comissió de Treball haurà
de presentar un informe per a valoració del Consell de Federació. Les Comissions
de Treball estaran formades per la persona membre de la Comissió Executiva de
l'Àrea on recaigui l'objectiu de treball i un membre del Consell de Federació de cada
agrupació i un de la JSC
3) Els Consellers que hagin donat el seu suport, no podran demanar la paraula
individualment en relació amb el mateix punt de l'Ordre del dia.

5- La gestió de la Comissió Executiva de la Federació

Art.33- La Comissió Executiva de Federació queda obligada a lliurar al Consell de
Federació un informe sobre la gestió conjunta i de cadascuna de les secretaries
com a mínim una vegada l'any. La Mesa ho farà constar a l’Ordre del Dia.
La gestió de la Comissió Executiva de Federació es votarà de forma global, si bé en
el transcurs del debat es podran formular interpel·lacions, preguntes, etc., a
Secretaries individualitzades.
Després del debat, un 10% dels membres del Consell de Federació, podran proposar
a la mesa una proposta de vot de rebuig de gestió contra un membre de la Comissió
Executiva de Federació. Aquest vot es produirà un cop votada la gestió globalment.
Els membres de la Comissió Executiva de la Federació no participaran en les
votacions relatives al control i, en el seu cas, revocació de la seva gestió, ni en les
relatives a la liquidació dels pressupostos de la Federació.

6- La gestió dels càrrecs institucionals de la Federació de Barcelona.

Art. 34- El grup municipal socialista de l’Ajuntament de Barcelona, els diputats i
diputades al Parlament de Catalunya i al Congrés, els senadors i les senadores, i els
eurodiputats i eurodiputades que siguin afiliats a la federació de Barcelona
quedaran obligats a lliurar al Consell de Federació un informe sobre la seva gestió
com a mínim una vegada l’any. La Mesa ho farà constar a l’Ordre del Dia. El debat i

votació dels esmentats informes, que es farà per separat per a cadascun dels
àmbits institucionals, es regirà per allò que estableix pel debat i votació de la gestió
de la Comissió Executiva de Federació.

7- Les mocions de censura

Art. 35- El Consell de Federació podrà acordar, per majoria absoluta, elevar al
Consell Nacional una moció de censura contra qualsevol dels seus membres,
excepte contra aquells que siguin membres de la Comissió Executiva del Partit o
del Comitè Federal del PSOE. En cas que aquest conseller hagi estat elegit per
l’Assemblea o Congrés de Federació, el Consell de Federació n’elegirà un substitut
d’entre els seus membres. També es podran presentar mocions de censura bé
contra algun membre, bé contra la totalitat de la Comissió Executiva de Federació.
Per a poder presentar una moció de censura caldrà fer la petició per escrit a la Mesa
del Consell, acompanyada de la signatura del 25% dels membres d’aquest, per tal
que aquesta sigui inclosa en l’Ordre del Dia de la propera sessió ordinària.
L’aprovació d’una moció de censura comportarà el cessament de l’afectat, o de la
totalitat de la Comissió Executiva, en el seu cas.

