
VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
 

Art. 13.2. La Comissió Executiva d’Agrupació

La Comissió Executiva de l’Agrupació executa, en l’àmbit de l’Agrupació,

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. 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 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 30 i 

posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació, per retre comptes de la seva gestió i elegir nova Comissió 

Executiva. Estarà integrada per un mínim de tres membres.

Podran assistir a les reunions de la Comissió Executiva d’Agrupac

Portaveu del Grup Municipal Socialista 

En aquelles agrupacions en què la JSC tingui presència orgànica, el seu Primer Secretari o la seva Primera Secretària 

també formarà part de la Comissió Executiva d

els seus objectius prioritaris constituir l’Agrupació local de la J

Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació:

– Admetre les noves afiliacions. 

– Mantenir actualitzat el cens dels militants i simpatitzants de l’Agrupació.

– Controlar el cobrament de quotes retornades.

– Promoure i mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials del seu àmbit.

– Organitzar i promoure el debat intern i impulsar el treball en equip.

– 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.

– Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la planificació general d’aquestes últimes.

– Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels i les militants als diferents àmbits d’acció política 

social. 

– Establir els mecanismes de relació i de coordinació amb els Grups Municipals Socialistes que reglamenti el Consell 

Nacional. 

– Coordinar l’activitat dels càrrecs públics adscrits a l’Agrupació.

– Coordinar la relació amb els i les simpatitzants, portar

l’Agrupació. 

– Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai electoral socialista que s’estableixin.

– Organitzar i impulsar tots els programes i acti

Partit en l’àmbit de l’Agrupació. 

– Promoure la participació dels militants i simpatitzants en el teixit associatiu de la ciutat

 

DONO EL MEU VOT A LA SEGÜENT CANDIDATURA:
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VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Art. 13.2. La Comissió Executiva d’Agrupació 

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. El mandat de la Comissió 

entre Congrés i Congrés, exceptuant els casos en què rebi un vot de censura per la 

seva gestió o en 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 30 i 

posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació, per retre comptes de la seva gestió i elegir nova Comissió 

Executiva. Estarà integrada per un mínim de tres membres. 

Podran assistir a les reunions de la Comissió Executiva d’Agrupació l’Alcalde o Cap de llista del municipi així com el 

En aquelles agrupacions en què la JSC tingui presència orgànica, el seu Primer Secretari o la seva Primera Secretària 

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. 

Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació: 

Mantenir actualitzat el cens dels militants i simpatitzants de l’Agrupació. 

Controlar el cobrament de quotes retornades. 

Promoure i mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials del seu àmbit. 

ure el debat intern i impulsar el treball en equip. 

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. 

Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la planificació general d’aquestes últimes.

Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels i les militants als diferents àmbits d’acció política 

Establir els mecanismes de relació i de coordinació amb els Grups Municipals Socialistes que reglamenti el Consell 

Coordinar l’activitat dels càrrecs públics adscrits a l’Agrupació. 

Coordinar la relació amb els i les simpatitzants, portar-ne un registre i vetllar per la seva incorporació a les activitats de 

Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai electoral socialista que s’estableixin.

Organitzar i impulsar tots els programes i activitats necessaris per al compliment de les finalitats i dels objectius del 

Promoure la participació dels militants i simpatitzants en el teixit associatiu de la ciutat 

DONO EL MEU VOT A LA SEGÜENT CANDIDATURA:
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VOTACIÓ PER A L’ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA  

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 

entre Congrés i Congrés, exceptuant els casos en què rebi un vot de censura per la 

El seu mandat s’acaba amb la convocatòria d’una Assemblea d’Agrupació que s’ha de reunir entre els 30 i els 45 dies 

posteriors a la reunió de l’Assemblea o Congrés de Federació, per retre comptes de la seva gestió i elegir nova Comissió 

ió l’Alcalde o Cap de llista del municipi així com el 

En aquelles agrupacions en què la JSC tingui presència orgànica, el seu Primer Secretari o la seva Primera Secretària 

’Agrupació. On no hi hagi presència orgànica de la JSC, el PSC tindrà entre 

 

Fomentar la formació i la capacitació política dels i les militants, organitzant de forma regular i sistemàtica activitats 

Organitzar i dirigir les campanyes electorals en el seu àmbit, d’acord amb la planificació general d’aquestes últimes. 

Organitzar la presència externa del Partit i coordinar l’actuació dels i les militants als diferents àmbits d’acció política i 

Establir els mecanismes de relació i de coordinació amb els Grups Municipals Socialistes que reglamenti el Consell 

e un registre i vetllar per la seva incorporació a les activitats de 

Organitzar i impulsar en el seu àmbit tots els programes de vertebració de l’espai electoral socialista que s’estableixin. 

vitats necessaris per al compliment de les finalitats i dels objectius del 

DONO EL MEU VOT A LA SEGÜENT CANDIDATURA: 


