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CALENDARIO DEL XVI CONGRESO
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA - VIU

MARZO
COMITÉ CENTRAL (25/03/2017)
• Convocatoria del XV Congreso del Partido Socialista Unificado de Catalunya ViuPSUC VIU. Para los dias 7 y 8 de Octubre de 2017
• Aprobación de la Elección de los Miembros para la Comisión del CONGRESO.
MAYO
COMITÉ EJECUTIVO (17/05/2017)
• Propuesta de Carta Convocatoria del XV Congreso del PSUC VIU
• Propuesta de Carta de Normas del XVI Congreso.
• Preparación del Comité Central del 20/05/2017
COMITÉ CENTRAL (20/05/2017)
• Aprobación de la Carta Convocatoria del XVI Congreso del PSUC VIU
• Aprobación de la Carta de Normas y Calendario del Proceso Congresual
• Aprobación de la Elección de los Miembros para las Comisiones del CONGRESO.
• Aprobación del Censo para poder Participar en el proceso.
• Aprobación del Mapa de Asambleas del XVI Congreso.
• Aprobación de los Documentos del XVI Congreso
• Distribución de los Documentos a las Agrupaciones y a la Web del Partido.
COMITÉ EJECUTIVO (31/05/2017)
• Aprobación definitiva del Censo y de la Distribución definitiva de los Delegados y las
Delegadas
JUNIO - SEPTIEMBRE
• Del 1 de Junio al 17 de Septiembre Asambleas Congresuales en las Agrupaciones
para:
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• Debatir los Documentos Congresuales y elegir los Delegados y Delegadas
Correspondiente, y los Suplentes.
COMITÉ EJECUTIVO
• Seguimiento del Proceso Congresual
COMITÉ EJECUTIVO (18/09/2017)
• Seguimiento del Proceso Congresual
• Fecha límite para presentar las enmiendas y/o Aportaciones a los documentos
debatidas y aprobadas en las diferentes Asambleas de las Agrupaciones.
• Fecha límite para Aportar las Actas de las Asambleas Congresuales de las
Agrupaciones, con los datos de los Delegados y las Delegadas elegidos para el XVI
Congreso del PSUC VIU.
• Fecha límite para presentar Reclamaciones de las diferentes Asambleas Congresuales
de las Agrupaciones.
SEPTIEMBRE
• Del 22 al 29 de Septiembre, Reunión de las Delegaciones para escoger portavoz o
portavoces, Miembros para la Mesa y para las diferentes Comisiones del Congreso.
COMITÉ CENTRAL (30/09/2017)
• Debate y Resolución sobre posibles Reclamaciones sobre el proceso Congresual.
• Ordenación de las Diferentes Enmiendas y Aportaciones
• Propuesta de Reglamento y Horario del Congreso.
• Elección del 10% de los Miembros natos del Comité Central
• Propuesta de Miembros del Comité Central a la Mesa del Congreso, Comisiones de
Candidaturas, Credenciales y Resoluciones.
DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE CELEBRACIÓN DEL XVI CONGRESO DEL PSUC VIU
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CARTA DE NORMES CONGRESSUALS PEL XVI CONGRÉS DEL PSUC VIU

En la sessió del 20 de maig, el Comitè Central aprova les pressents normes amb
l’objectiu de regular tot el procés Congressual, que serà dirigit pel Comitè Central en
tots els aspectes.

PARTICIPACIÓ AL CONGRÉS
És voluntat del Comitè Central que, respectant el criteri de proporcionalitat que emana
dels Estatuts, puguin participar el màxim de camarades amb veu i vot i a la mateixa
vegada facilitar un espai de participació amb veu però sense vot, dels simpatitzants,
amics propera al partit i persones d'altres organitzacions que havent participat en els
debats i vulguin fer aportacions, les pugui expressar en el marc del Congrés.
El XVIè Congrés del PSUC viu és realitzarà el 7 i 8 octubre de 2017.

CENS
Per ser elegit delegat/ada al Congrés s’haurà de figurar al cens que s’elabori pel Comitè
Central a tal fi, s’haurà d’estar al corrent de cotització del partit tres mesos abans de la
celebració del Congrés i haver participat en el procés de discussió dels materials
congressuals.
El cens de militants que determinarà el nombre de delegats i delegades a elegir restarà
tancat al Comitè Central en base als militants al corrent de pagament, a data de 8 de
juliol.
El XVIè Congrés del PSUC Viu es constituirà amb els delegats i delegades:


Escollits a l’àmbit corresponent –Agrupació o sector- en el nombre resultant
d’aplicar la proporció de 1 delegat/da per cada 5 cotitzants o fracció de 3.



Escollits al Comitè Central en un nombre no superior al 10 % de la seva
composició.
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Els membres de Comitè Central que no siguin escollits en cap d’aquests àmbits
d’elecció, podran participar al Congrés amb veu i sense vot, així com els membres de
les Comissions de Garanties i Control de les Finances.

ASSEMBLEES CONGRESSUALS I MÈTODE DE DEBAT DELS MATERIALS
En funció del Cens aprovat pel Comitè Central, conegut el mapa de la afiliació i en
aplicació de les presents Normes Congressuals, es convocaran les Assemblees
Congressuals que siguin necessàries per debatre els materials congressuals, que seran
distribuïts a la afiliació amb els 3 mesos d’antelació a la celebració del congrés que
marquen els Estatuts.
Com a mínim cada Agrupació convocarà una assemblea per la presentació i debat dels
documents del XX Congrés del PCE (2a fase) i una altra per la presentació i debat dels
documents del XVI Congrés del PSUC Viu.
Del 1 de juny de 2017 fins al 17 de setembre de 2017, es reuniran totes les Assemblees
congressuals.
Les reunions de les Assemblees congressuals seran convocades, amb temps i forma pel
Comitè o responsables corresponents i notificades a la Secretaria d’Organització amb
l’antelació suficient perquè pugui assistir algun membre dels òrgans de direcció, que
participarà a la Mesa de la mateixa i signarà, així mateix, l’acta de l’assemblea.
La Secretaria d’Organització presentarà al Comitè Executiu en la data prevista en el
calendari Congressual el mapa d’Assemblees Congressuals en base a les Agrupacions o
nuclis de militants que superin els 5 afiliats/des. Les que no arribin seran agrupades
per tal de sumar 5 o més militants o incorporades a d’altres Assemblees congressuals.
A les Assemblees congressuals es debatran els documents i s’elegiran els delegat/des,
així com un nombre de suplents que pot arribar fins al nombre de delegats/des a
elegir. I de la mateixa manera es podrà elegir un nombre d’ persones no militants del
partit que hagin participat en els debats dels documents i haguessin realitzat
aportacions perquè puguin assistir al Congrés amb veu però sense vot.
Tan sols es podrà participar en una Assemblea Congressual que serà la que
correspongui, segons el mapa d’Assemblees.
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Totes les Assemblees Congressuals seguiran els criteris previstos en quant a la
transparència i publicitat amb l’antelació suficient pel coneixement de l’àmbit on se
celebri i s’haurà de garantir que el dia i l'hora de convocatòria donin a tots i totes
l'oportunitat d’assistir.
En el marc del procés de debat congressual es facilitarà la difusió i expressió de les
diferents posicions que poguessin haver.
Es poden crear plataformes internes d’opinió que una vegada finalitzat el procés del
Congrés es dissoldran.
Tots i totes afiliats al partit tenen el dret de presentar a la seva Assemblea congressual
les esmenes i/o aportacions que consideri, sigui de forma individual o col·lectiva, que
seran tingudes en compte i, un cop debatudes i votades, podran ser aprovades com:


Minoritàries si obtenen entre el 25% i el 50 % dels presents



Majoritàries les que superin el 50 % dels presents

A totes les Assemblees Congressuals es constituirà una Mesa amb un mínim de tres
camarades que tindran la facultat de regular i moderar els debats i aixecaran Acta on
constaran com a mínim:
-

El cens dels convocats i nombre dels assistents

-

Les esmenes i/o aportacions aprovades i si ho han estat per minoria (25%) o per
majoria dels assistents.

-

La relació de les persones elegides com a delegades i els/les suplents
corresponents, ordenades en funció de l’ordre de la o les candidatures
presentades.

Se enviaren les actes congressuals amb les esmenes, la relació de delegats, suplents i
convidats abans del 18 de setembre de 2017 a la Secretaria d´Organització.

ELECCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES
L'elecció de delegats i delegades es realitzarà mitjançant la recerca de l’acord i el
consens. Si aquest no es donés es podran presenta llistes alternatives que hauran
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d’estar avalades per un mínim del 10% dels presents a l'Assemblea Congressual i la
distribució dels delegats i les delegades a elegir tindrà caràcter proporcional.
En l'elecció de delegats i delegades es tendirà a la paritat de sexes vetllant en tot
moment per superar els criteris de proporcionalitat de gènere a cada Assemblea
Congressual.

LA JSUC – JOVENTUT COMUNISTA
El Partit assegurarà la participació de la Joventut en el seu Congres, tal com preveuen
els Estatuts en els seus articles 56.5 i 56.7.
El nombre de delegats serà el corresponen al nombre de militants amb cotització al dia
en proporció a la relació del seu cens amb la suma del cens del Partit. I amb els
mateixos criteris assenyalats a les normes: 1 cada 5 o fracció de 3.

FUNCIONAMENT DEL CONGRÉS
1.- CONVIDATS/DES
El Comitè Central del partit gestionarà les invitacions al Congrés, en funció de les
propostes de les assemblees congressuals i dels membres dels òrgans de direcció
sortint que no siguin membres de ple dret al Congrés. Així mateix, també és podrà
convidar a les formacions polítiques, socials i sindicals.
La JSUC gestionarà els i les camarades de la JSUC convidades al Congrés.

2.- LA MESA
El Congrés s’iniciarà amb la constitució de la Mesa, que haurà de ser paritària, a
proposta del Comitè Central. Un cop escollida la mesa, aquesta escollirà entre els seus
membres un/a president/a i dos secretaris/es. La Mesa durant el Congrés serà el
màxim òrgan del Partit.
La Mesa presentarà el Reglament i l’Horari del Congrés, a proposta del Comitè Central
que se sotmetran a votació. Tot seguit, el/la president/a donarà inici al Congrés. La
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Mesa és l’encarregada d’ordenar els treballs del Congrés i té potestat per modificar-ne
l’horari en funció de les necessitats i de la marxa dels debats.

3.- COMISSIÓ DE CREDENCIALS
El Comitè Central realitzarà una proposta de Comissió de Credencials, que haurà de ser
paritària i estarà formada per membres del Comitè Central i de les diferents
delegacions. Haurà de ser ratificada pel Congrés desprès d’aprovar-ne la Mesa. La seva
funció es vetllar per la correcta acreditació dels camarades i les possibles substitucions,
així com dels convidats i convidades. Finalitzat el termini d’acreditacions es realitzarà
un informe que s’ha d’aprovar en plenari.

4.- COMISSIÓ DE CANDIDATURES
El Comitè Central realitzarà una proposta de Comissió de candidatures, que haurà de
ser paritària i estarà formada per membres del Comitè Central i de les diferents
delegacions. Haurà de ser ratificada pel Congrés desprès d’aprovar-ne la Mesa. La seva
funció és confeccionar les candidatures a Comitè Central, Comissió de Garanties i
Comissió de Control de Finances. Aquestes candidatures hauran de ser paritàries. Si
això no fos possible, s’haurà de tendir a la paritat.

5.- COMISSIÓ DE RESOLUCIONS
El Comitè Executiu realitzarà una proposta de Comissió de Resolucions, que haurà de
ser paritària i estarà formada per membres del Comitè Central i de les diferents
delegacions. Haurà de ser ratificada pel Congrés desprès d’aprovar-ne la Mesa. La seva
funció es recopilar les propostes de resolucions de les Assemblees congressuals per a
presentar-les al plenari per a la seva aprovació si s’escau.

6.- FUNCIONS DEL PLENARI DEL CONGRÉS
En base a l’article 30 dels nostres Estatuts i del present Reglament, són funcions del
plenari del Congrés:
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a) Aprovar el Reglament.
b) Escoltar i discutir el informe sobre gestió del Comitè Central sortint i adoptar les
resolucions pertinents.
c) Examinar y resoldre les qüestions referents al Programa y els Estatuts del partit.
d) Determinar la línia política del partit.
e) Elegir al Comitè Central, la Comissió de Control i la Comissió Central de Control de
Finances. Seria per vot secret únicament si hi hagués més d’una candidatura.
f) Resoldre sobre el informe de la Comissió Central de Control de Finances.
g) Resoldre sobre el informe de gestió de la Comissió de Control.

7.- MÈTODE DE VOTACIÓ
A excepció de les votacions a les candidatures del Comitè Central, Comissió de
Garanties Estatutàries i Comissió de Control Finances que es realitzaran per vot secret,
en el supòsit de que hi hagués més d’una candidatura, totes les demés votacions es
realitzaran a mà alçada. El vot sempre serà personal i directe.
En el supòsit d’existir més d’una candidatura el sistema d‘assignació de delegats/des
serà proporcional al nombre de vots de cada candidatura. No serà necessari
candidatures completes, però si es requerirà un 10% d’avals del delegats/des
acreditats. El nou Comitè Central escollit, en reunió a porta tancada, escollirà al
Secretari/a General.

8.- DEBAT I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS
Tots els delegats i delegades disposaran a l’inici del Congrés de tots els documents,
incloses les esmenes rebudes en el temps i forma que estableix aquest reglament. La
ponència intentarà, així mateix, facilitar les esmenes que han estat acceptades i
rebutjades, així com les propostes de transaccionals. Totes les esmenes no acceptades
per la ponència seran sotmeses a votació. És farà una intervenció en defensa de
l’esmena per part d’alguna persona de la Assemblea congressual que l’hagi presentat i
una altra intervenció de la ponència. Les esmenes que no siguin defensades es
consideraran decaigudes. En cas que l’esmenant decideixi no defensar l’esmena
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presentada, qualsevol altre delegat/da pot demanar defensar-la. En el cas de les
transaccionals, es consultarà als militats que hagin presentat l’esmena transaccionada
sobre la seva acceptació. En cas que no s’accepti la proposta de transaccional, es
passarà a la defensa de l’esmena i posterior votació (entre la transaccional i l’esmena).
En cas que la transaccional sigui acceptada pel militant que presenta l’esmena,
qualsevol altre delegat podrà demanar que es voti l’esmena original, passant a
defensar-la ell/a mateix/a (en aquest cas es votarà entre la transaccional i l’esmena), o
bé demanar que es mantingui el text original (en aquest cas es votarà entre la
transaccional i el text original). En cas d’esmenes a la totalitat o que englobin parts
importants del text, seran discutides abans de les esmenes parcials referides a la
mateixa part del text. L’aprovació d’una esmena a la totalitat o a una part important
del text, suposarà que decaiguin totes les esmenes parcials al mateix text. La mesa és
l’encarregada d’ordenar el debat i podrà, en cas que el temps ho permeti, obrir torns
de paraula en la discussió de les esmenes.

9.- INSCRIPCIÓ
Per ajudar a l’autofinançament del Congrés, la inscripció al mateix tindrà un preu de 5
euros en forma de bo d’ajut solidari. En qualsevol cas, ningú es quedarà fora del
Congrés per motius econòmics.

Barcelona 20 maig de 2017
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