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CARTA DE VALORS JSC 
 
La joventut del nostre país reivindica amb força el dret a tenir els mecanismes necessaris per a construir 
per sí mateixa el seu projecte de vida. Els  i les joves han fet sentir la seva veu no només en  la defensa 
dels  seus  interessos  individuals  sinó  també mostrant  la  seva  solidaritat  i  activisme  pels  drets  i  les 
llibertats col∙lectius  i  la  justícia social; per tant estem compromesos socialment  i políticament  i així ho 
hem demostrat. La Joventut Socialista de Catalunya assumeix el compromís de participar activament en 
la  creació,  defensa  i  difusió  dels  valors  propis  de  l’esquerra  catalanista.  Com  a  joves  socialistes  ens 
sentim: 
 
   
I. Socialistes:  el  nostre  objectiu  és  aconseguir  una  societat més  justa,  equilibrada,  eficient    i 
sostenible on homes i dones cooperin entre sí en base als principis de llibertat, igualtat i solidaritat. Els 
ideals  i principis  socialistes  són els que han de  guiar  cap  a un model  econòmic  sostenible en el que 
prevalguin  la  justícia social  i  la  llibertat. Per això hem de  lluitar contra una societat  regida només per 
criteris de mercat  i establir  regles encaminades  a  aconseguir un major estat de benestar,  restituir el 
progrés econòmic, assegurar la sostenibilitat i el respecte a la democràcia.  
   
II. Marxistes:  el materialisme  històric  i  la  lluita  de  classes,  així  com  la  socialdemocràcia,i  altres 
aportacions del pensament socialista, són  la base de  la nostra anàlisi de  la realitat  i ens proporcionen 
eines per entendre‐la, defensar‐la i canviar‐la. 
 
III. Demòcrates: Som joves socialistes i entenem la democràcia com la plena igualtat d'oportunitats 
entre  les persones. La democràcia és el millor  sistema per aconseguir el ple desenvolupament de  les 
capacitats  individuals  i  assolir  i  garantir  la  plena  igualtat  i  oportunitats  entre  totes  els  persones.    La 
divisió de poders, el sufragi universal, el pluralisme polític, la llibertat d’expressió de premsa i el respecte 
als drets humans són, entre molts altres elements indispensables que hem de defensar i difondre per tal 
d’assolir  una  societat més  justa.  Volem  avançar  cap  a  una  societat  que  faci  extensiva  la  presa  de 
decisions democràtiques a àmbits com l'economia i l'empresa.  
 
IV. Igualitaris: en una societat lliure i democràtica és intolerable que hi hagi discriminacions  a nivell 
de sexe, país d’ origen ,  orientació sexual i altres tipus de discriminació. No,  és suficient que garantim 
aquesta igualtat n, més a nivell legal, sinó que hem de lluitar per aconseguir que sigui una igualtat real i 
que la societat sencera no toleri les desigualtats que encara existeixen. 
 
V. Feministes: la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes forma part de l’essència mateixa 
de  la nostra  ideologia, així hem de  lluitar perquè aquesta sigui una realitat  i no una fita en   els àmbits 
socials, laborals i personals.   
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VI. Republicans:  creiem en  la República  com a model d’Estat,  sense  cap monarquia que  tuteli  la 
nostra  democràcia.  Perquè  volem  una  democràcia  avançada  i  plena  de  ciutadans  i  ciutadanes 
conscients,  lliures  i  compresos,  una  societat  sense  cap  discriminació  per  raó  de  naixement  on  la 
monarquia ha de ser superada. Per això els ciutadans i ciutadanes han d’escollir i poder ser escollits en 
igualtat  d’oportunitats  per  a  governar  legítimament  a  través  de  la  sobirania  popular  les  seves 
institucions. Tot això creiem que va ser recollit en  l’esperit de  la Segona República a  l’any 1931  i ha de 
guiar el nostre republicanisme. 
 
VII. Laïcistes:  cal  avançar  cap  a  un  Estat  realment  laic  garantint  la  separació  entre  qualsevol 
confessió religiosa  i  l’Estat. Totes  les religions existents s’han de tractar amb  igual respecte però s’han 
de circumscriure a l’àmbit privat i no han de gaudir de cap tipus de privilegi. 
 
VIII. Ecologistes: el nostre desenvolupament econòmic ha de ser sostenible i respectuós amb el medi 
ambient.  Aquest  ha  de  ser  el  nostre  compromís  no  només  amb  la  nostra  generació,  sinó  amb  les 
properes generacions, ja que no hem d’hipotecar el seu futur. 
 
IX. Pacifistes:  la  JSC  creu  i  defensa  un  model  social  en  un  context  de  pau,  on  cap  persona, 
organització o  Estat   pugui  exercir  cap  tipus d’imposició, ni  cap  forma de  violència,    com  a  eina per 
aconseguir els seus objectius o ideals.  
 
X. Municipalistes: cal garantir el principi de subsidiarietat on els municipis són l’administració més 
propera i la que ha de donar resposta més directa als problemes concrets de la ciutadania. Per això, cal 
que es garanteixin els  recursos necessaris perquè puguin atendre a  les demandes dels  veïns  i  veïnes 
donant uns serveis públics de qualitat. 
 
XI. Catalanistes: Catalunya és el nostre marc polític de referència i acció, la defensa de la identitat, 
cultura  i  llengua catalanes,  juntament amb  l’assoliment d’un model polític que permeti dotar‐nos d’un 
autogovern suficient, són eixos fonamentals de  la nostra  lluita compartida pel reconeixement nacional 
del poble català. 
 
XII. Federalistes:  l’organització  territorial de  l’Estat espanyol ha de  ser  federalista. Considerem el 
federalisme el millor instrument per a la plena expressió de les diferents identitats culturals i nacionals 
en un projecte comú. 
 
XIII. Europeistes:  creiem  en  una  Europa  cohesionada  social,  econòmica  i  políticament.  La  nostra 
implicació  en  la  construcció  europea  serà  incansable  per  tal  de  que  Europa  camini  cap  a  un marc 
constitucional que garanteixi, mitjançant  institucions polítiques fortes, la justícia social, i els drets civils 
per a tota la ciutadania, en el marc de la igualtat i la millora democràtica.  
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XIV. Internacionalistes:  la globalització econòmica  i social que s’ha anat  teixint els darrers anys ha 
generat  un  seguit  de  nous  riscos  i  amenaces,  però  alhora  ha  generat  oportunitats  que  ens  ha  de 
permetre  decidir  sobre  el  nostre  futur  organitzant‐nos  i  coordinar‐nos  internacionalment  per  a 
aconseguir que es prenguin decisions més justes a nivell global en l’àmbit econòmic, social i polític. Per 
això cal que enfortim  les institucions internacionals per tal de poder decidir el nostre futur col∙lectiu en 
el procés de globalització.  
 
 
 

1. DISPOSICIONS GENERALS  
 
  Art. 1. El nom de l’organització és: Joventut Socialista de Catalunya. (JSC) 
 
  Art. 2. El nostre  símbol és el puny amb  l’estrella de 5  (cinc) puntes dins  les quatre barres de 
color blanc sobre un fons vermell. 
 

Art.3.  La  Joventut  Socialista  de  Catalunya  és  l’organització  política  juvenil  del  moviment 
socialista català. La JSC és una organització socialista de classe que  lluita contra tot tipus d’explotació  i 
per la consecució d’una societat d’homes i dones lliures, iguals i solidaris, que cooperen entre si. 
 
La  JSC assumeix el marxisme com a mètode  teòric d’anàlisi  i  transformació de  la  realitat,  recollint  les 
aportacions del pensament socialista i també del llibertari a la lluita per l’emancipació dels explotats i els 
oprimits. 
 
La  JSC  considera necessària  l'actuació  eficient per  eradicar qualsevol  estructura de dominació  social, 
laboral i econòmica, assumit com a bàsica, entre d'altres, la lluita per la eliminació de les classes socials 
que propicien la discriminació. 
 
La  JSC  aspira  a  la  construcció  d’una  societat  plenament  democràtica,  socialista  i  econòmicament 
autogestionària, assolint  la plena emancipació del treball respecte al capital  i posant a disposició de  la 
classe treballadora els béns de producció.  
 
La JSC es proposa bastir un moviment socialista  i catalanista  juvenil de classe, amb vocació de masses, 
que integri i enquadri a tota la joventut que comparteix les idees exposades en la nostre carta de valors. 
 
La  JSC,  en  virtut  de  la  seva  sobirania,  decideix  la  seva  participació  als  organismes  decisius  i 
representatius de  les  Juventudes  Socialistas de España  (JSE), d’acord  amb el que estipula el protocol 
d’unitat subscrit per ambdues organitzacions, alhora que es relaciona sobiranament i com a membre de 
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ple  dret amb  l’Organització  de  Joventuts  Socialistes  de  la  Comunitat  Europea  (YES),  i  amb  la  Unió 
Internacional de Joventuts Socialistes (IUSY). 
 
L’àmbit  territorial  de  la  JSC  és  Catalunya  i  la  seva  actuació  fora  de  Catalunya  es  regeix  per  aquests 
Estatuts. També es regirà pels acords adoptats pels òrgans que siguin competents en cada cas. 
   
  Art. 4. La JSC s’inspira en els següents principis organitzatius: 
 

a. La  democràcia  representativa  i/o  directa  com  a  sistema  de  participació  dels  afiliats/des  i 
simpatitzants en la vida de l’organització. 
 

b. El  respecte a  la  llibertat de consciència, al  lliure pensament, a  la  lliure expressió  i  llibertat de 
culte de la militància.  

 
c. La llibertat de discussió i d’expressió serà absoluta a tots els nivells d’organització. 

 
d. El  respecte a  les decisions adoptades pels òrgans competents de  l’organització de  la que se'n 

derivi  l'estructura  orgànica,  la  política  i  l'acció  comuna  a  la  JSC  d'acord  amb  les  resolucions 
presses al Congrés Nacional i a les diferents Federacions. La presa de decisions de nivell orgànic 
superior prevaldrà sobre les de nivell inferior.  

 
e. L’elecció periòdica dels òrgans de direcció i execució a tots els nivells, i la possibilitat de revocar‐

los total o parcialment en base als mecanismes establerts en aquest estatuts i el reglaments que 
es deriven.  

 
f. Serà incompatible l’exercici simultani de més de dos càrrecs executius. 

 
g. L’autonomia dels seus òrgans dins la competència estatutària de cadascun d’ells. 

 
h. El caràcter col∙legiat dels seus òrgans  i  la  responsabilitat  individual dels  i  les membres que els 

integren en relació a les funcions específiques que tinguin assignades. 
 

i. El deure que la militància treballi políticament i de forma activa a les Agrupacions i Federacions, 
defensi  la unitat de  l'organització en els seus actes  i resolucions  i difongui  les  idees polítiques, 
principis i valors de l'organització. 

 
j. El debat polític permanent com a instrument per aprofundir en la formació i capacitació política 

de la militància, així com per a l'enriquiment ideològic dels principis de la nostra organització. 
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k. La  descentralització  i  el  principi  de  solidaritat  com  a  criteri  de  distribució  de  recursos  i 
competències entre els diferents nivells de l’organització i entre els diferents territoris. 

 
l. El foment de la formació entre els militants , establint convenis amb l’escola de formació Xavier 

Soto.  
   
Art.  5.  En  aplicació  dels  principis  inspiradors  de  l’organització,  s’estableixen  les  garanties 

següents: 
 

a. En  l’elecció dels òrgans de direcció de  la  JSC  i  execució de  tots  els nivells  serà preceptiva  la 
pràctica del vot lliure i secret dels i les membres de l’organització o bé dels delegats i delegades 
que els representin. 

 
b. Els acords dels òrgans de direcció de la JSC seran vinculants per a tots els/les membres que els 

composen,  amb  independència  de  la  seva  posició  individual,  que  podran  expressar  a  títol 
individual, sempre  i quan assenyalin que és una opinió personal, diferent a  la  línia oficial de  la 
JSC. 
 

 
 

2. FORMES DE PARTICIPACIÓ  
 

  2.1 Militància 
 
 

Art.  6.  Les  altes  i  baixes  de  militància  i  simpatitzants  de  la  JSC  que  aprovin  les  diverses 
Assemblees d’Agrupació es registraran en un Cens Unificat que gestionarà la CEN, on es faran constar les 
dades del conjunt d’afiliats a  la JSC en dues categories: militància  i simpatitzants, de manera que sigui 
possible distingir el  règim de drets  i deures aplicable a cada  integrant de  l’organització. Els militants  i 
simpatitzants, respecte d’aquest cens, gaudiran de  les accions previstes en  la  legislació vigent sobre el 
tractament automatitzat de dades.   
     
  Art. 7. L’edat mínima per afiliar‐se a  la JSC és de catorze (14) anys. En el moment en què un o 
una militant compleixi els trenta (30) anys, finalitzarà la seva militància, llevat que es tracti d’un càrrec 
electe, conseller/a de districte o càrrec congressual d’àmbit nacional, estatal o internacional. En aquest 
cas  la militància a  la  JSC es veurà prorrogada  fins a  la  fi del mandat en el  transcurs del qual aquesta 
persona hagi complert els trenta (30) anys. En el cas que durant aquest període deixi d’ocupar aquest 
càrrec de responsabilitat, al no complir‐se l’excepció, deixarà de ser militant. 
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Els/les joves que vulguin afiliar‐se a la JSC ingressaran, a través de l'Agrupació que escullin lliurement. La 
sol∙licitud d'afiliació haurà de dirigir‐se a  la Comissió Executiva de  l'Agrupació  (CEA); es  farà arribar  la 
sol∙licitud a  la Comissió Executiva de Federació (CEF)  i aquesta a  la Comissió Executiva Nacional (CEN); 
un cop acceptada la sol∙licitud i cobrada la primera quota es considerarà militant de ple dret. 
 
Tant la CEA com la CEF tindran com a termini màxim una setmana per resoldre i tramitar l'alta. Un cop 
lliurada  la  sol∙licitud  a  la CEN,  es donarà d’alta  en  el  cens nacional  com  a militant  en un  termini no 
superior  a  15  dies.  En  cas  de  detectar  qualsevol  irregularitat,  la  CEN  informarà  immediatament  a  la 
comissió executiva de la federació corresponent en un termini no superior a 7 dies. La condició es farà 
saber al militant. Les sol∙licituds d’afiliació rebudes a través del web es trametran en el termini de 3 dies 
hàbils des de  la  seva  recepció  a  l’agrupació més propera  al domicili que  la persona  interessada hagi 
indicat. Una vegada rebuda la petició a l’agrupació, aquesta es posarà immediatament en contacte amb 
l’interessat i se seguirà el procediment establert en l’apartat anterior. 
 
Les sol∙licituds dels militants del PSC que expressin  la voluntat d’afillar‐se a   la JSC mitjançant  la doble 
militància, en virtut del protocol de relació JSC‐PSC, seguiran aquest mateix procediment. 
 
En  casos  excepcionals  i  sempre  que  es  justifiqui  plenament  que  el/la  sol∙licitant  treballa,  té  una 
vinculació política o associativa i duu una acció política en l’àmbit territorial d’una Agrupació diferent a 
la del seu lloc de residència o estudi, podrà sol∙licitar la seva admissió a aquesta. 
 
  Art.  8.  En  cas  d'oposició motivada  per  algun/a membr/a  de  l'agrupació,  la  CEA  pot  denegar 
l'afiliació després d'una audiència prèvia amb  l'interessat/da. Aquesta decisió passarà pel control previ 
de l'assemblea d'agrupació, en tot cas, qualsevol militant por recórrer aquesta decisió davant l'òrgan de 
garanties estatutàries. L'interessat rebrà la notificació de la resolució en el termini de set (7) dies i d'un 
(1) mes si  la decisió hagués estat recorreguda. Si per part de  la presidència de  l'assemblea   s'apreciés 
nul∙la  alguna  part  del  procediment  aquí  establert,  donarà  notificació  a  la  presidència    de  Garanties 
estatutàries. 
 
  Art.  9.  El  canvi  de  residència,  treball,  estudi,  vinculació  política  o  associativa  d’un/a militant 
possibilitarà,  si  així  ho  desitja  un  canvi  d’enquadrament  local,  sempre  que  s’estigui  al  corrent  de 
pagament de les quotes a l’organització. 
 
  Art. 10. Tota la militància de la JSC té els mateixos drets i deures. 
 
  Art. 11. Seran drets de la militància: 
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a. Rebre  la  formació política adequada que millor permeti col∙laborar en  la  lluita pel socialisme  i 
per l’èxit de la organització en les tasques que s’estimin pertinents.  

 
b. Participar en  l’elaboració, conèixer, defensar  i aplicar el programa,  la  línia  i  l’acció política, els 

Estatuts, les resolucions del Congrés i els acords dels òrgans de direcció de la JSC. 
 

c. Participar  activament  en  la  vida  interna  de  la  JSC,  realitzant  al  seu  si  una  activitat  política 
específica. La militància participarà a  les reunions  i Assemblees de  l’organització territorial que 
els correspongui, així com a les Comissions de Treball per les quals estigui interessat/da, sempre 
que s’hagi especificat a la convocatòria que la sessió serà oberta i que a l’inici de la mateixa es 
ratifiqui l’esmentat caràcter. 

 
d. Els/les membres dels òrgans executius dels nivells superiors al local podran participar en tots els 

òrgans executius i directius del seu mateix nivell o d’un nivell inferior, en el seu àmbit territorial, 
amb veu però sense vot. 

 
e. Expressar lliurement les seves opinions a la JSC, utilitzar els serveis de la JSC, reunir‐se als seus 

locals, expressar‐se a  través dels  seus òrgans  i dirigir‐se  i  ser atesos pels òrgans de direcció  i 
execució, presentar o demanar informació, suggeriments, crítiques o discrepàncies. 

 
f. Rebre per mitjà dels  canals orgànics  informació periòdica  sobre  les decisions  adoptades pels 

òrgans de  la JSC als diferents nivells  i, en general, sobre tots aquells temes que afecten  la vida 
interna de la JSC i la seva projecció exterior. 

 
g. Ser elector/a i elegible a totes les instàncies organitzatives sempre i quan s’estigui al corrent del 

pagament de la quota de militància. 
 

h. Sol∙licitar l’organització de Consultes Directes a la militància i participar de les mateixes, segons 
determinin aquest Estatuts i el Reglament de Consultes Directes a la militància de la JSC.  

 
i. Rebre la solidaritat i el suport de la JSC en cas de dificultats derivades de l’acció política, excepte 

en  casos  d'encausament  per  delictes  contra  l'Administració  Pública  derivats  del 
desenvolupament de càrrecs i funcions públiques.  

 
j. Discrepar externament a títol personal de  les decisions  i/o de  la pràctica política duta a terme 

per l’organització. 
 

k. Cap militant de  la  JSC no podrà ser desposseït dels seus drets, si no és en virtut d’una decisió 
adoptada pels òrgans competents, d’acord amb el procediment que s’estableixi en cada cas. 
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l. Gaudir de  la protecció dels  seus drets per part de  la Comissió de Garanties  Estatutàries,  ser 

escoltat per aquesta en cas de veure’s sotmès a decisió de la mateixa, abans no s’hagi adoptat 
una resolució que  li sigui d’aplicació i a recórrer a la comissió de garanties estatutàries quan, a 
causa d'una decisió es vegi vulnerat algun dels seus drets. i a recórrer a la comissió de garanties 
estatutàries quan, a causa d'una decisió es vegi vulnerat algun dels seus drets.  

 
m. Obtenir el carnet que acredita la militància en el termini màxim d'un any des de què fou efectiu 

el cobrament de la primera quota. 
 

n. Participar activament en les activitats de la JSC. 
 
 
  Art. 12. Seran deures de la militància: 
 

a. Conèixer, defensar, aplicar  i difondre   el programa,  la  línia política, els estatuts,  les resolucions 
del Congrés i els acords dels òrgans de direcció de la JSC. 

 
b. No   afiliar‐se a cap altra organització política  juvenil,  i  tampoc no   donar suport ni afiliar‐se a 

qualsevol grup o organització que estigui en contra dels principis ideològics o polítics de la JSC. 
 

c. No pertànyer a cap altre partit polític que no sigui el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC‐
PSOE). 

 
d. No donar suport públic, com a militant de la JSC, a totes aquelles manifestacions i actes polítics 

que es contradiguin amb la línia política de la JSC. 
 

e. S’haurà  de  satisfer  periòdicament  la  quota  establerta,  que  serà  regulada  pel  Reglament  de 
Quotes aprovat pel Consell Nacional 

 
f. Complir i vetllar pel compliment dels Estatuts de la JSC. 

 
g. No  optar  a  més  de dos  (2)  mandats  complerts  al  mateix  càrrec  orgànic amb  l'objectiu  de 

fomentar la renovació. 
 

h. Sotmetre's a les decisions que hagi adoptat l'organització en virtut de la seva sobirania. 
 
  Art. 13. Es considerarà falta  i podrà donar  lloc a  la suspensió temporal dels drets de militància 
durant  un  període  de  tres  (3)  a  sis  (6) mesos  o,  en  cas  de  reiteració  i  especial  gravetat,  expulsió: 
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incomplir el programa i els acords de la JSC, tenir una conducta o fer declaracions contràries als principis 
de la JSC que puguin deteriorar  la seva imatge pública, fer acusacions,  injuriar o calumniar greument a 
un altre militant, i en general, no complir els deures de la militància detallats en l’article 12 dels presents 
Estatuts. 
 
  Art. 14. La militància de la JSC causarà baixa en l’organització pels següents motius: 
 

a. Per defunció. 
 

b. Per decisió pròpia per correu electrònic, a  la Comissió Executiva de  la seva agrupació, que ho 
farà extensiu a la CEF i a la CEN en un termini no superior a un (1) mes. 

 
c. Per causes d’índole disciplinària estatutàriament previstes. 

 
d. Per assoliment del límit màxim d’edat, en els termes indicats a l’article 7 d’aquests Estatuts. 

 
e. Per la condemna ferma de delictes dolosos que comportin penes privatives de llibertat. I també 

per condemna ferma en els delictes societaris, delictes sobre  l'ordenació del territori  i delictes 
contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social, els drets dels treballadors, l'Administració Pública 
o l'Administració de Justícia.  
 

f. Per la condemna ferma d’un delicte contra l’honor d’un altre afiliat/da de la JSC. 
 

g. L’ impagament de la quota, de conformitat amb el procediment establert reglamentàriament. 
 
   

  2.2 Simpatitzants 
   
  Art. 15. Els/les joves que vulguin col∙laborar amb la JSC sense assumir els drets ni els deures de 
la militància podran estar vinculats amb aquesta amb la figura de simpatitzant, sempre que no estiguin 
vinculats  a una  altra organització política o  ideològicament  contrària  a  la  JSC.  La  sol∙licitud  es  farà  a 
través de l'Agrupació, i en cas que sigui acceptada, se’l convocarà a sessions informatives i de debat i a 
les  assemblees  amb  veu  però  sense  dret  a  vot.    Els/les  simpatitzants  podran  col∙laborar  amb 
l’organització  en  les  activitats  i  mobilitzacions  que  els  siguin  pròpies,  i  podran  col∙laborar 
econòmicament si ho desitgen. Podran ser considerats simpatitzants i gaudir dels drets que es preveuen 
en aquests estatuts, aquells que han estat militants i han perdut la condició per motiu d’impagament de 
la quota. També podran ser considerats simpatitzants, aquells o aquelles, que havent participat en actes 
oberts de la JSC, han manifestat la voluntat de col∙laboració puntual en determinades campanyes de la 
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JSC i rebre informació periòdica. 
 
  Art. 16. Els drets dels simpatitzants són: Rebre  formació política adequada que millor permeti 
col∙laborar  en  la  lluita  pel  socialisme  i  per  l’èxit  de  la  organització  en  les  tasques  que  s’estimin 
pertinents. 
 

a. Conèixer i difondre el projecte polític i la línia de la JSC. 
 

b. Participar en les campanyes polítiques i electorals engegades per la JSC. 
 

c. Assistir  a  les  reunions  de  caràcter  obert  de  tots  els  òrgans  de  la  JSC  en  què  això  també  es 
permeti  a  la  militància,  amb  veu  però  sense  vot  a  les  assemblees  d’Agrupació.  I  als 
Consells/Assemblees de Federació. Els simpatitzants podran també assistir als consells nacionals 
com a convidats.  

 
d. Participar a Conferències Nacionals i Sectorials, a qualsevol tipus de debat que es generi al si de 

l’organització, amb veu però sense vot. 
 

e. Rebre informació periòdica de la JSC. 
 

f. Expressar lliurement  les seves opinions en els fòrums permesos als simpatitzants, en el sí de la 
JSC. En cas de que concorri a l’establert a l’article 10, l’assemblea local decidirà la desvinculació 
com a simpatitzant de la JSC. 
 
Art. 17. Seran motius de baixa de la condició de simpatitzant: 

 
g. Els motius establerts a l’article 14 dels Estatuts. 

 
h. L’adquisició de condició de militant. 

 
 

 

3. CONSULTES DIRECTES A LA MILITÀNCIA  
 
  Art.  18.  Aquests  Estatuts  regulen  les  consultes  directes  a  la  militància  per  l’elecció  de  la 
Comissió  Executiva Nacional  en  la  seva  totalitat  dels  seus  i  les  seves membres  i  de  forma  conjunta, 
tancada  i  desbloquejada,  l’elecció  de  les  diferents  Comissions  Executives  de  Federació  en  la  seva 
totalitat i de forma conjunta tancada i desbloquejada i les consultes d’assumptes polítics de rellevància.  
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Les  Consultes Directes  a  la Militància  es  desenvoluparan  en  tot  allò  que  no  recullin  aquest  Estatuts 
mitjançant  el  Reglament  de  Consultes  Directes  a  la Militància,  que  serà  l’encarregat  de  regular  els 
processos i mètodes de realització de les Consultes Directes. 
 
  Art. 19. Consultes d’elecció de la Comissió Executiva Nacional.  
 

a. S’estableix  com  a mecanisme  d’elecció  de  la  Comissió  Executiva  Nacional  (CEN)  la  Consulta 
Directa a  la Militància, excepte que el Consell Nacional decideixi per majoria absoluta del total 
de consellers i conselleres que el conformen, o de dos terços dels i les membres presents, quan 
no hi hagi quòrum suficient, en una sessió constituïda  i sempre que aquesta proposta estigui a 
l’ordre del Dia del Consell Nacional on es sotmeti a votació la proposta, que el mecanisme sigui 
un altre o s’elegeix directament per votació del delegats del Congrés Nacional.  

 
b. En les consultes per l’elecció de la CEN el resultat s’haurà de ratificar al Congrés Nacional.  

 

  Art. 20. Consultes d’elecció de la Comissió Executiva de Federació.  
 

a. S’estableix com a mecanisme d’elecció de  la Comissió Executiva de Federació (CEF)  la Consulta 
Directa a  la Militància, excepte que el Consell de Federació decideixi per majoria absoluta del 
total de consellers i conselleres que el conformen, o de dos terços dels i les membres presents, 
quan no hi hagi quòrum  suficient,   en una  sessió  constituïda  i  sempre que aquesta proposta 
estigui a  l’ordre del Dia del Consell de  Federació on es  sotmeti a  votació  la proposta, que el 
mecanisme sigui un altre o s’elegeix directament per votació del delegats del Congrés Federació.  

 
b. En les consultes per l’elecció de la CEF el resultat s’haurà de ratificar al Congrés o Assemblea de 

Federació.  
 

  Art. 21. Consultes Nacionals d’Assumptes Polítics de Rellevància.   
Té capacitat per sol∙licitar‐se:  
 

a. A proposta de l’Executiva Nacional. 
 

b. A proposta del Consell Nacional, per majoria absoluta del total de consellers i conselleres que el 
conformen, o de dos terços dels i les membres presents, quan no hi hagi quòrum suficient,  en 
una  sessió  constituïda  i  sempre  que  aquesta  proposta  estigui  a  l’ordre  del  Dia  del  Consell 
Nacional on es sotmeti a votació la proposta.  
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c. A  proposta d’un  20%  de  la militància  que  siguin  representatius de  la meitat més una de  les 
Federacions mitjançant el procediment que desenvolupi el reglament de Consultes Directes a la 
Militància.  
 

En les consultes d’assumptes polítics de rellevància el resultat serà vinculant sempre que voti més d’un 
33% de la militància, i en cas d’una participació inferior sempre que ho assumeixi la CEN. 
 
  Art. 22. Consultes Territorials d’Assumptes Polítics de Rellevància.   
 

a. A proposta de l’Executiva de Federació del Territori afectat per la consulta. 
 

b. A proposta del Consell o l’Assemblea de Federació, per majoria absoluta del total de consellers i 
conselleres  que  el  conformen,  o  de  dos  terços  dels  i  les membres,  quan  no  hi  hagi  quòrum 
suficient,  presents en una sessió constituïda i sempre que aquesta proposta estigui a l’ordre del 
Dia del Consell o Assemblea de Federació on es sotmeti a votació la proposta. 

 
c. A proposta d’un 20% de la militància del territori que siguin representatius de la meitat més una 

de  les Agrupacions que conformen  la federació, mitjançant el procediment que desenvolupi el 
reglament de Consultes Directes a la Militància. 

 
En  les consultes d’assumptes polítics de  rellevància el  resultat serà vinculant sempre que voti 
més d’un 33% de  la militància,  i en cas d’una participació  inferior sempre que ho assumeixi  la 
CEF. 

 
d. Les  convocatòries  de  Consultes  Territorials  d’Assumptes  Polítics  de  Rellevància  hauran  de 

comunicar a la CEN.  
 
 

 
4. ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORGANITZACIÓ  
 

   

  4.1. Agrupacions  
 
  Art. 23. L'Agrupació és l’organització bàsica d’enquadrament polític i orgànic. Les Agrupacions es 
constituiran segons criteris territorials. Quan el nombre de militants o bé altres criteris ho aconsellin, es 
podran  crear  diverses  Agrupacions  en  un  mateix  municipi  o  bé  reunir  diversos  municipis  en  una 
Agrupació. 
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En qualsevol cas,  la decisió correspon al Consell Nacional a proposta del Consell o de  l’Assemblea de 
Federació. 
 
  Art.  24.  Les  Agrupacions  es  podran  constituir  quan  el  nombre  de  militants  de  l’àmbit 
corresponent sigui igual o superior a tres (3). Com a mínim la CEA haurà de tenir una Primera Secretaria, 
una Secretaria d’Organització  i una  tercera  secretaria que  respongui a  les necessitats específiques de 
l'agrupació. 
 
  Art.  25.  L’Assemblea  constituent  comptarà  amb  la  presència  d’un membre  de  la  CEN  i  un 
membre  de  la  CEF.  Ambdós  representants  donaran  fe  de  la  constitució  de  l’Agrupació  i  informaran 
posteriorment al Consell/Assemblea de Federació i al Consell Nacional. 
 
  Art. 26. Les Agrupacions tindran com a òrgan de direcció l'Assemblea d’Agrupació i com a òrgan 
d’execució la Comissió Executiva. Les Agrupacions podran constituir al seu si seccions que enquadrin la 
militància segons criteris territorials i/o sectorials, sempre que el volum de militància de la secció sigui, 
com a mínim, de tres persones. 
 
  Art. 27.  

1. L'Assemblea  d’Agrupació  és  l’òrgan  màxim  de  decisió  a  nivell  local.  Estarà  composada  per 
tots/es  els/les  militants  de  l’Agrupació,  amb  veu  i  vot,  i  serà  convocada  amb  15  dies 
d'antel∙lació.  El  vot  esdevindrà directe, presencial  ‐físicament o  través de  videoconferència‐  i 
indelegable en cap altre company/a.  

 
2. Les seves funcions són: 

 
a. Elecció dels i de les membres de la Comissió Executiva d’Agrupació (CEA). 

 
b. Establir el programa d’actuació de l'Agrupació i aplicar les línies d’actuació política d’acord amb 

les línies generals definides a nivell nacional i de Federació. 
 

c. Posicionar‐se  sobre  les  ponències  i  elegir  la  seva  representació  als  Congressos,  Consells  i 
Conferències de Federació. 

 
d. Posicionar‐se  sobre  les ponències  i elegir  la  seva  representació  als Congressos  i Conferències 

Nacionals. 
 

e. Aprovar o rebutjar la gestió de la CEA. 
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f. Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de l'Agrupació, si s’escau. 
 

g. Aprovar o rebutjar la gestió de les seves delegacions a òrgans d’àmbit superior. 
 

h. Ratificar o refusar les propostes d’admissió de nous/noves militants i simpatitzants. 
 

i. Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva d’Agrupació per dimissió, revocació 
o bé d’altres  causes.  L’Assemblea podrà  cobrir  vacants de  la Comissió  Executiva en els  casos 
previstos al Reglament d’Agrupacions. 

 
j. Expulsar simpatitzant/s, si aquest/s atempta/en contra els presents Estatuts. 

 
k. Redactar i aprovar  el/s programa/es electoral/s del seu àmbit. 

 
  Art. 28. La CEA, executa en l’àmbit de l'Agrupació les resolucions de l'Assemblea i aplica la línia 
política adoptada pel Congrés/Consell Nacional i Congrés/Consell o Assemblea de Federació. 
 
  Art. 29. La CEA presentarà informe de  gestió a les assemblees d'agrupació com a mínim un cop 
l’any. El mandat de la CEA està comprès entre la primera assemblea convocada desprès del Congrés de 
Federació i Congrés de Federació, exceptuant en el següents casos: 
 

a. Que l’Assemblea no aprovi l’informe de gestió de la CEA. 
 

b. Revocació de la CEA per part de l’assemblea mitjançant una moció de censura. 
 

c. Dimissió o baixa de militància del/la Primer/a Secretari/ària. 
 

d. Dimissió, cessament o baixa de militància de més de la meitat de la CEA. 
 
La CEA estarà constituïda per un mínim de tres membres, i haurà de fomentar la renovació dels càrrecs 
tal i com disposen aquests estatuts. 
 
  Art. 30. Són funcions específiques de la Comissió Executiva d’Agrupació: 
 

a. Tramitar les noves afiliacions. 
 

b. Mantenir relacions amb altres grups i col∙lectius juvenils del seu àmbit i territori. 
 

c. Organitzar i promoure la formació de la militància, així com el debat intern. 
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d. Organitzar  i  dirigir  les  Campanyes  al  seu  àmbit  d’acord  amb  la  planificació  general  de  les 

mateixes. 
 

e. Organitzar  la  presència  externa  de  la  JSC,  coordinar  l’actuació  de  la militància  als  diferents 
àmbits d’actuació política i social. 

 
f. Realitzar totes les activitats necessàries per al compliment dels objectius de la JSC en l’àmbit de 

l'Agrupació. 
 

g. Impulsar activitats  lúdiques,  culturals  i de participació  social,  facilitant  la  constitució de grups 
d’afinitat i, en general, la integració de la militància i dels/les simpatitzants. 

 
h. Elaborar  programes  d’actuació  d’acord  amb  les  resolucions  de  l’Assemblea  i  al  seu  àmbit 

d’actuació. 
 

i. Organitzar i promoure jornades de debat i formació. 
 

j. Elaborar ponències base pels programes electorals de joventut al seu àmbit. 
 

k. Establir relacions amb l’agrupació o agrupacions corresponent/s del PSC. 
 

l. Establir  els mitjans  electrònics  per  a  la millora  del  funcionament,  eficiència,  transparència  i 
presa de decisions al si de l'agrupació. 

 
m. Fer  públic  amb  regularitat  als  militants  membres  de  l'agrupació,  sempre  que  aquests  ho 

sol∙licitin, l'estat de les finances de l'agrupació.  
 

  Art. 31. L'Assemblea d'Agrupació i la CEA es regiran per allò disposat al Reglament d’Agrupació, 
en cas de no tenir un reglament intern aprovat per la mateixa Assemblea. 
 
     

  4.2. Federacions  
 
  Art. 32. Les Federacions estan constituïdes per totes les Agrupacions ubicades en el seu territori. 
El Congrés Nacional establirà el nombre i composició de les Federacions. 
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  Art.  33.  Els  òrgans  de  la  Federació  són:  Congrés,  Consell  o  Assemblea,  Comissió  Executiva  i 
Plenària. 
 
  Art. 34. El Congrés de Federació és l’òrgan màxim de la JSC en el seu àmbit i serà format per les 
delegacions que estableixi el seu Reglament. En cas que  la Federació no tingui reglament o aquest no 
prevegi  aquest  apartat,  s’entendrà que  la delegació  és 1 militant  1 delegat,  en  el  cas de  l'existència 
d'Agrupacions en la Federació. Les seves funcions són: 
 

a. Ratificar  la CEF que s’hagi elegit per  la Consulta Directa a  la Militància que regula  l’article 20 o 
elegir‐la en cas de que no s’hagi fet i fixar‐ne el lloc de residència. 

 
b. Definir la línia política de la JSC a la Federació d’acord amb les resolucions del Congrés Nacional. 

 
c. Escollir  els  representants  de  la  Federació  al  Consell  Nacional  de  la  JSC.  En  el  cas  de  les 

federacions formades per més d'una comarca nomenar els Coordinadors Comarcals de la JSC a 
la federació, que representaran a l'organització a les Coordinacions Comarcals del PSC. En cas de 
no  ser  escollit/da,  aquest  càrrec  serà  ocupat  per  un membre  de  la  CEF  o  en  qui  designi  el 
congrés o consell/assemblea de federació. 

 
d. Escollir  la Mesa  del  Congres  de  Federació  i  del  Consell  de  Federació,  si  s’escau,  que  estarà 

composada per una Presidència, una Secretaria d’Actes i una Secretaria de Notes. 
 

e. Escollir la delegació al Consell de Federació del PSC. 
 

f. Aprovar o refusar la gestió dels següents òrgans de la Federació: Mesa del Consell de Federació, 
Comissió Executiva, delegació al Consell Nacional i delegació al Consell de Federació del PSC, un 
cop hagin finalitzat el seu mandat. 

 
g. Constituir les Comissions de Treball que consideri oportunes, així com escollir els/les seus/seves 

coordinadors/es. 
 

h. Aprovar el reglament de funcionament intern de la Federació. 
 

i. Decidir  si el màxim òrgan de  la  Federació  entre Congressos  serà  l’Assemblea o el Consell de 
Federació. 

 
El Congrés de Federació és reunirà, obligatòriament, durant els tres mesos posteriors a la celebració del 
Congrés Nacional ordinari de la JSC. 
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D’altra banda, el Congrés de Federació també podrà ser convocat, de forma extraordinària, pel Consell o 
l’Assemblea de Federació a  instàncies de  la Comissió Executiva de Federació o bé per petició expressa 
amb la recollida de signatures de, com a mínim, la meitat més un dels/de  les delegats/des al Consell o 
Assemblea.  El  Congrés  extraordinari  només  podrà  adoptar  resolucions  sobre matèries  que  figurin  a 
l'Ordre del Dia de la convocatòria. 
 
Es  remetrà a  les Agrupacions de  la Federació  i a  la CEN una  còpia de  la  convocatòria del Congrés de 
Federació  en  el moment que  és  convocat,  així  com una  còpia de  les  actes,  amb  la màxima  claredat 
possible. 
 
  Art. 35. El Consell/Assemblea de Federació és  l’òrgan màxim de direcció de  la Federació entre 
Congressos. Es reunirà al menys cada sis mesos i com a mínim una vegada a l’any de forma ordinària on 
la CEF presentarà l’informe de gestió i el balanç de comptes. El funcionament del Consell es regirà pels 
presents Estatuts i pel Reglament del Consell de Federació. En cas que la Federació no tingui reglament, 
s'aplicarà, en la mesura del possible, el Reglament del Consell Nacional.  
 
  Art. 36. Són membres del Consell de Federació: 
 

a. La Mesa del Consell de Federació, amb veu i vot. 
 

b. Els/les delegats/des escollits per les Assemblees d’Agrupació, amb veu i vot. 
 

c. Els/les membres de  la CEF, amb veu  i vot, però  sense vot en  la valoració del  seu  informe de 
gestió. 

 
d. Els/les primers/es secretaris/àries d’Agrupació, amb veu i vot. 

 
e. Els/les representants de la Federació al Consell Nacional, només amb veu. 

 
f. Els/les representants de la Federació al Consell de Federació del PSC, només amb veu. 

 
g. La militància de  la  Federació  amb  responsabilitats orgàniques d’àmbit nacional que no  siguin 

consellers/es de Federació per un altre motiu, amb veu però sense vot. 
 

h. Els/les  coordinadors/es de  les Comissions de Treball  creades al Congrés de  Federació, només 
amb veu.  

 
i. Els regidors/es militants de la Federació de la JSC, només amb veu. 
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Els membres del Consell de Federació escollits/des per les agrupacions tindran l’obligació de presentar 
un informe a l’assemblea d’agrupació en la primera assemblea que es celebri després de cada consell. 
 
  Art. 37. Tota la militància de la Federació és membre de l’Assemblea de Federació. 
 
  Art. 38. Els membres de la CEN poden assistir amb veu però sense vot tant als Consells com a les 
Assemblees de Federació. Els membres de la CGE i CCF també podran assistir amb veu i sense vot quan 
es tractin temes de la seva competència. 
 
  Art. 39. Són competències del Consell o de l’Assemblea de la Federació: 
 

a. Establir el programa d’actuació política de la Federació d’acord amb les resolucions del Congrés 
tant del Nacional com del Congrés de Federació. 

 
b. Controlar la gestió de la CEF i revocar‐la si correspon. 

 
c. Cobrir  les  vacants que es produeixin a  la CEF per dimissió,  revocació o bé d’altres  causes. El 

Consell  o  Assemblea  podrà  cobrir  vacants  de  la  Comissió  Executiva  fins  a  un  50%  del  total 
dels/de  les  seus/seves membres  elegits  per  Congrés.  Si  el  nombre  de  vacants  produïdes  és 
superior a aquest 50%, així com en el cas de dimissió o baixa del/de  la primer/a secretari/ària, 
s’haurà  de  convocar  Congrés  de  Federació  extraordinari  per  procedir  a  l’elecció  d’una  nova 
Comissió Executiva. 
 
En  el  cas  de  les  federacions  formades  per  més  d'una  comarca  substituir  els  Coordinadors 
Comarcals  de  la  JSC  a  la  Federació,  que  representaran  a  l'organització  a  les  Coordinacions 
Comarcals del PSC, en cas de que sigui necessari. 

 
d. Controlar la gestió econòmica de la CEF. 

 
e. Reconèixer les noves agrupacions que es puguin constituir i fixar el seu àmbit. 

 
f. Constituir o dissoldre  les Comissions de Treball, així com  ratificar o  revocar els/les seus/seves 

coordinadors/es. 
 

g. Revocar  individualment als/les representants escollits/des per  la Federació al Consell Nacional 
de la JSC i als Consells de Federació del PSC. 

 
h. Cobrir les vacants dels/les representants escollits/des per la Federació al Consell Nacional de la 

JSC i als Consells de Federació del PSC. 
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i. Es remetrà a totes les agrupacions de la Federació i a la CEN una còpia de cada convocatòria del 

Consell/Assemblea de Federació així com una còpia de les actes de cada sessió. 
 
  Art. 40.  

1. La  CEF  executa  els  acords  i  decisions  del  Congrés  de  Federació  i  del  Consell/Assemblea  de 
Federació,  i  aplica  al  seu  àmbit  la  política  general  de  la  JSC  decidida  pels  òrgans  d’àmbit 
nacional.  Actuaran  col∙legiadament,  si  bé  els/les  membres  tindran  responsabilitats 
individualment assignades.  

 
2. Són funcions específiques de la Comissió Executiva: 

 

a. Mantenir relacions amb d’altres grups i col∙lectius juvenils del seu àmbit. 
 

b. Organitzar i promoure la formació de la militància. 
 

c. Organitzar  i dirigir  les campanyes electorals al seu àmbit d’acord amb  la planificació de  les 
mateixes. 

 
d. Realitzar  totes  les  activitats  necessàries  per  l’acompliment  de  les  finalitats  de  la  JSC  en 

l’àmbit de la Federació. 
 

e. Potenciar  la creació de noves agrupacions  i donar suport especialment a aquelles que més 
ho necessiten. 

 
f. Coordinar i col∙laborar amb les agrupacions i les activitats que aquestes realitzin. 

 
g. Desenvolupar  els  programes  d’actuació  política  que  el  Congrés  i/o  Consell/Assemblea  de 

Federació estableixin. 
 

h. Establir relacions amb la/les Federació/ns corresponent/s del PSC. 
 

i. Potenciar accions conjuntes amb la resta de federacions de la JSC.   
 

j. Establir els mitjans electrònics per a  la millora del funcionament, eficiència, transparència  i 
presa de decisions al si de la federació. 
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k. Proveir  a  les  agrupacions que depenguin de  la  Federació dels mitjans necessaris per  a  la 
realització d'activitats polítiques.  

 
l. Vetllar per la correcta gestió de les comissions gestores constituïdes en el seu àmbit.  

 
   

3. El mandat de la Comissió Executiva de Federació està comprès entre Congrés ordinari i Congrés 
ordinari de la JSC, exceptuant els següents casos: 

 
a. Rebre un vot de censura per la seva gestió. 

 
b. Ser revocada pel Consell/Assemblea de Federació. 

 
c. Per  dimissió  o  baixa  de militància  de més  del  50%  dels  seus  integrants  escollits/des  en 

Congrés de Federació. 
 

d. Per dimissió o baixa de militància del primer/a secretari/ària. 
 

La CEF estarà constituïda per un mínim de  tres membres, un/a Primer/a Secretari/a, un/a Secretari/a 
d’Organització  i  un/a  Secretari/a  de  Formació  i/o  Política Municipal,  els  quals  no  podran  exercir  el 
mateix  càrrec més de dos  (2) mandats ordinaris, ni exercir alhora  càrrecs executius en un en  l'àmbit 
inferior sempre que així ho permeti la naturalesa de la federació. 
 
  Art. 41.  La Plenària de Federació està  formada per  tots/es els/les membres de  la CEF, els/les 
primers/es  secretaris/àries  i  secretaris/àries  d’organització  de  les  diferents  agrupacions,  el/la 
President/a del Consell de Federació, si s’escau. En tot cas, el/la Primer Secretari/a de cada agrupació 
podrà delegar  l’assistència en un altre o en altres membres de  la Comissió Executiva d’Agrupació en el 
cas que el/la Primer Secretari/a  i/o Secretari/a d’organització no pugui/n assistir. Puntualment  la CEF i 
els membres  de  la  CEN  que  siguin militants  de  la  Federació,  si  s'escau.  Puntualment  la  CEF  podrà 
convidar altres persones. 
 
  Art. 42. Les principals funcions de la Plenària són: 
 

a. Coordinar i marcar l’estratègia general electoral durant les campanyes. 
 

b. Exercir de canal directe d’informació entre la CEF i les Agrupacions. 
 

c. Totes  les propostes de  la Plenària de  Federació  seran  ratificades en el Consell/Assemblea de 
Federació. 
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  4.3. Òrgans Nacionals  
 
  Art. 43. Són òrgans de la JSC a nivell nacional: el Congrés, el Consell Nacional (CN), la Comissió 
Executiva  Nacional  (CEN),  la  Plenària  Nacional  (PN),  la  Comissió  de  Garanties  Estatutàries  (CGE),  la 
Comissió  de  Control  Financer  (CCF),  la  representació  de  la  JSC  al  Comitè  Federal  de  la  JSE  i  la 
representació de la JSC al Consell Nacional del PSC (PSC‐PSOE). 
 
 

  4.4. Congrés Nacional  
 
  Art. 44. El Congrés és el màxim òrgan de la JSC. Tindrà competència exclusiva per establir la seva 
estructura interna, regular la seva disciplina i elaborar la seva política i el seu programa. 
 
El  Congrés  estarà  constituït  per  delegats/des  escollits/des  per  les  Agrupacions,  en  proporció  al  seu 
nombre de militants i en funció del barem establert pel Reglament de Congressos de la JSC. 
 
Els/les membres de  la CEN, del CN, de  la  CGE  ,  de  la  CCF,  els/les  representants de  la  JSC  al Comitè 
Federal de  la  JSE  i al Consell Nacional del PSC que no  siguin delegats/des participaran en el Congrés 
d’acord amb el que reguli el Reglament de Congressos, amb veu però sense vot. 
 
El Congrés es convocarà  amb caràcter ordinari, entre el segon i tercer any de mandat, convocant‐lo un 
CN ordinari a tal efecte. Es reunirà amb caràcter extraordinari quan el convoqui  la CEN, el CN o bé ho 
sol∙licitin, com a mínim, la meitat més un de la militància de la JSC o tres cinquenes parts dels delegats al 
Consell Nacional 
 
El  funcionament  del  Congrés  Nacional  es  regirà  pels  principis  derivats  dels  presents  Estatuts  i  pel 
Reglament de Congressos. 
 
 El Congrés tindrà les següents atribucions: 
 

a. Aprovar  o  rebutjar  la  gestió  de  la  CEN,  de  la Mesa  del  Consell Nacional,  de  la  Comissió  de 
Garanties  Estatutàries,  de  la  Comissió  de  Control  Financer,  de  la  representació  de  la  JSC  al 
Comitè Federal de la JSE i de la representació de la JSC al Consell Nacional del PSC. 

 
b. Establir l’estructura interna de la JSC, reformant els Estatuts. 

 
c. Elaborar l’estratègia i la línia política de la JSC. 



Estatuts JSC 

 

23 

 

 
d. Ratificar la CEN que s’hagi elegit per la Consulta Directa a la Militància que regula l’article 19 o 

elegir‐la en cas de que no s’hagi fet. 
 

e. Escollir els/les membres de  la Comissió de Garanties Estatutàries  i de  la Comissió de Control 
Financer. 

 
f. Escollir la Mesa del Consell Nacional. President/a i dos/dues (2) vicepresidències. 

 
g. Escollir la representació de la JSC al Comitè Federal de la JSE. 

 
h. Escollir la representació de la JSC al Consell Nacional del PSC (PSC‐PSOE). 

 
i. Resoldre, en última  instància, recursos procedents de  la Comissió de Garanties Estatutàries, en 

els casos regulats al reglament de Garanties Estatutàries.  
 

j. Escollir el/la defensor/a de l’afiliat/da 
 
  Art. 45. Cada Agrupació elegirà  la seva delegació al Congrés en una Assemblea, una còpia de 
l’acta  signada per  la Mesa  serà  tramesa a  la CEN  juntament amb el  llistat dels/de  les membres de  la 
delegació  i  els/les  suplents.  El  nombre  de  delegats/des  es  fixarà  d’acord  al  nombre  de  militants 
registrats  al Cens, que es  tancarà  amb  la  convocatòria del Congrés, d’acord  amb el que  estableixi el 
Reglament de Congressos de  la JSC. Es garantirà que cada Agrupació enviï un/a delegat/da al Congrés. 
Una vegada convocat el Congrés pel Consell Nacional, la militància que es doni d’alta a la JSC no tindrà 
dret a ser elector/a ni elegible en el procés d’elecció de delegats/des. 
 
Cap llista de delegats/des serà vàlida si no va acompanyada d’una còpia de l’acta signada per part de la 
Mesa de l’Assemblea. 
 
 El  nombre  de  membres  de  la  delegació  de  les  Agrupacions  serà  fixat  pel  barem  que  marqui  el 
Reglament de Congressos aprovat al Consell Nacional que convoca el Congrés. 
 
  Art. 46. La convocatòria de Congrés ordinari es realitzarà almenys entre quatre (4) i sis (6) mesos 
d’antelació a la data del Congrés, i s’enviarà simultàniament a les agrupacions una proposta d’ordre del 
dia,  el Reglament de Congressos,  i  també el  calendari  congressual  i  el  sistema  electoral d’elecció de 
delegats/des. 
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Serà obligatori que les Agrupacions disposin de quaranta‐cinc (45) dies per presentar, debatre i elaborar 
les esmenes a les ponències i per debatre i posicionar‐se respecte de la gestió dels òrgans que hagin de 
presentar‐la. 
 
Les esmenes seran entregades en un únic plaç de vuit (8) dies abans del Congrés. No s’admetran en cap 
cas  esmenes  “in  Voce”  en  el  mateix  congrés,  excepte  aquelles  que  derivin  d’altres  presentades 
anteriorment o derivin de transaccionals. 
 
Quan circumstàncies especials aconsellin la convocatòria d’un Congrés extraordinari, no caldrà atenir‐se 
als terminis establerts, si bé en qualsevol cas haurà de convocar‐se amb trenta (30) dies d’antelació. El 
Congrés extraordinari només podrà adoptar resolucions sobre matèries que figurin a l'Ordre del Dia de 
la convocatòria. 
 
 

  4.5. Consell Nacional  
 
  Art. 47. El Consell Nacional (CN) és l’òrgan màxim de direcció política de la JSC entre Congressos. 
 
   Art.48.  La  Mesa  del  Consell  Nacional  estarà  composada  per  una  Presidència,  dues 
Vicepresidències, una Secretaria d’Actes i una Secretaria de Notes. 
 
  Art. 49. Són components del Consell Nacional: 
 

a. La Mesa del Consell Nacional amb veu i vot. 
 

b. Els/les  representants elegits/des per  les Federacions, amb veu  i vot. A  raó d’un  conseller per 
cada deu  (10) militants  fracció  superior a  cinc  (5), garantint que  totes  les  federacions  tinguin 
delegats  i utilitzant a aquest efecte el  cens del Congrés que es  revisarà cada any després del 
consell nacional de gestió. La Comissió Nacional de Garanties Estatutàries i la Comissió Nacional 
de Control Financer, només amb veu. El/la defensor/a de l’afiliat/a només amb veu. 

 
c. Els/les membres de la Comissió Executiva Nacional de la JSC, només amb veu. 

 
d. Els/les primers/es secretaris/àries de Federació, amb veu i vot. 

 
e. Els/les representants de la JSC al Comitè Federal de la JSE, només amb veu. 

 
f. Els/les representants de la JSC al Consell Nacional del PSC, només amb veu. 
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g. Fins a nou  (9) membres elegits per  les organitzacions sectorials de  la  JSC amb veu però sense 
vot. 

 
h. Diputats/des del Parlament de Catalunya, del Congres de Diputats, Senadors/es o Diputats/des 

al Parlament Europeu alcaldes i alcaldesses i regidors/es  que siguin membres de la JSC amb veu 
però sense vot. 

 
  Art.  50.  El  Consell Nacional  es  reunirà  almenys  una  vegada  cada  quatre  (4) mesos  en  sessió 
ordinària,  i  la CEN presentarà  la gestió política, econòmica  i els pressupostos pel següent exercici cada 
tres  convocatòries  ordinàries  del  CN  i,  en  sessió  extraordinària,  cada  vegada  que  sigui  necessari  a 
instàncies de  la CEN o  a  instància per  escrit  a  la Mesa  i  signada per un mínim de  la meitat més un 
dels/de les components del Consell. 
 
El  funcionament del Consell es  regirà pels presents Estatuts  i pel Reglament del Consell Nacional. Es 
garanteix que el Consell Nacional sigui itinerant, és a dir, visitarà diferents federacions per promoure la 
territorialitat de l’organització. La militància que no sigui Consellers/es Nacionals però sigui militant de la 
federació on es  trobi  reunit el Consell Nacional podran  intervenir al mateix, amb veu però sense vot, 
exceptuant els casos on el Consell Nacional sigui Extraordinari o  l’Ordinari de Gestió de Finances. Tot 
consell nacional extraordinari tindrà un punt a l’ordre del dia de “resolucions”. 
 
El CN podrà funcionar en plenari o en comissions. El CN elegirà d’entre els/les consellers/eres nacionals 
escollits per  les  federacions que no  sigui  suplent/a, un/a  secretari/ària d’actes  i  un  secretari/ària de 
notes,  que  juntament  amb  el/la  president/a  i  els/les  dos/dues  vicepresidents/es  s’encarregaran  de 
convocar les reunions, elaborar l’ordre del dia i tramitar la documentació que correspongui, una vegada 
escoltada  la  CEN,  i  en  funció  de  les  propostes  dels/de  les  Consellers/es.  Impulsarà  i  coordinarà  les 
comissions. Tot consell nacional extraordinari tindrà un punt a l’ordre del dia de resolucions. 
 
  Art. 51. Són competències del Consell Nacional: 
 

a. Definir  la  política  de  la  JSC  mentre  el  Congrés  no  estigui  reunit,  sempre  d’acord  amb  les 
resolucions  del  Congrés  anterior.  En  cap  cas  no  es  podran  presentar  resolucions  al  Consell 
Nacional  que  hagin  estat  rebutjades  al  darrer  Congrés  Nacional,  excepte  que  l'obertura  del 
debat  compti amb el  suport  signat d’ almenys el 40% dels delegats del Congrés Nacional per 
debatre la resolució corresponent.  

 
b. Ratificar en  el  seu  cas  les  conclusions de  les Conferències Nacionals,  així  com  les  Jornades o 

seminaris que es convoquin per desenvolupar la línia política de la JSC. 
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c. Informar per mitjà de la delegació corresponent de la JSC de les reunions del Comitè Federal o 
del CN del PSC. 

 
d. Cobrir  les  vacants que es produeixin entre els  representants de  la  JSC al Comitè Federal o al 

Consell Nacional del PSC.  Serà  responsabilitat del CN  a proposta de  la CEN  substituir  aquells 
membres del CN del PSC que hagin faltat consecutivament a 2 CN sense justificació raonable o a 
3 consecutivament amb justificació. En cada CN la CEN tindrà que informar de la assistència real 
dels membres del CN PSC i Comitè Federal i de les faltes de cada un dels seus membres. 

 
e. Controlar la gestió de l'Executiva Nacional i revocar‐la, si cal, totalment o parcial. Si la gestió és 

revocada s’aplicarà allò previst a disposició addicional segona. 
 

f. Cobrir  les vacants que es produeixin per dimissió, revocació o bé altres causes, a la CEN, CGE, a 
la CCF, al Comitè Federal de  la  JSE  i al Consell Nacional del PSC. Quan  les vacants de  la CEN 
afectin  la Primera Secretaria de  la JSC, o bé  la meitat més un dels/de  les seus/seves membres 
escollits per Congres, el CN haurà de convocar un Congrés extraordinari per l’elecció d’una nova 
CEN de la JSC. 

 
g. Aprovar  els  pressupostos  ordinaris  i  extraordinaris  de  la  JSC  i  els  informes  econòmics  de  la 

Comissió de Control Financer. 
 

h. Elaborar el reglament de  funcionament propi, els reglaments dels altres òrgans nacionals  i els 
altres reglaments que els estatuts estableixin.  

 
i. Informar en tot moment a la militància de les deliberacions i resolucions adoptades. 

 
j. Dirigir  les  línies  fonamentals de  la política electoral de  la  JSC, d’acord amb  les  resolucions del 

Congrés,  i  designar  els/les  candidats/es  que  s’hagin  de  presentar  en  les  diferents  eleccions 
d’àmbit supramunicipals. 

 
k. Nomenar la Comissió Gestora en cas de dimissió de la CEN. 

 
l. Convocar el Congrés Nacional de la JSC. 

 
m. Proposar la modificació del mètode d’elecció de la CEN en base al que estipula l’article 19.a. 

 
n. Resoldre recursos procedents de la Comissió de Garanties Estatutàries. 
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o. Constituir noves Comissions de Treball o, en el seu cas, revocar  les  ja existents si es considera 
adient, així com els/les seus/seves coordinadors/es. 

 
p. Informar  anualment  per mitjà  de  les  delegacions  corresponents  de  la  JSC  i/o  els  secretaris 

nacionals  responsables,  de  les  relacions  amb  els  organismes  i  entitats  que  assumim  com  a 
referents a la nostra ponència d'organització.  

 
q. Vetllar pel correcte funcionament de les comissions gestores de federació.  

 
   
  Art.  52.  Els/les  membres  del  Consell  Nacional  tindran  l’obligació  de  transmetre  a  les 
Agrupacions i Federacions informació sobre les tasques i resolucions del Consell, i fomentaran el debat 
polític i la comunicació interna. 
 
 Els/les membres del Consell Nacional escollit/des per  les Federacions  informaran de  cada  reunió del 
Consell Nacional en la següent sessió del Consell o Assemblea de la seva Federació. 
 
  Art. 53. Serà també competència de la CEN proposar la convocatòria de Consultes Directes a la 
Militància per Assumptes de Rellevància Política en base al que estipula l’article 21.b. 
 
Aquest referèndum també podrà ser convocat mitjançant una petició escrita del 25% de la militància. La 
CEN  proporcionarà  els  mecanismes  adients  perquè  qualsevol  militant  pugui  participar,  així  com  el 
nombre vinculant de militants necessari perquè  la petició prosperi.   El  resultat serà vinculant sempre 
que voti més d’un 33% de la militància. 
 
 

  4.6. Comissió Executiva Nacional  
 
  Art. 54. La Comissió Executiva Nacional (CEN) executa els acords del Congrés i les decisions del 
Consell Nacional. Cap dels  seus  integrants  podran  superar  els dos mandats  en  el mateix  càrrec.  Són 
funcions específiques de la Comissió Executiva: 
 

a. Elaborar  i mantenir un cens de militants  i simpatitzants d’acord amb  les dades subministrades 
per les Agrupacions i les Federacions. Aquest cens es remetrà a les agrupacions i/o federacions, 
sempre que ho demanin. 

 
b. Mantenir relacions amb d’altres grups i organitzacions juvenils. 
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c. Coordinar  la  comunicació  i  la  imatge pública  i mediàtica de  la  JSC, així  com  l'ús de  les noves 
tecnologies de la informació i comunicació. 

 
d. Organitzar les campanyes electorals. 

 
e. Dur a terme l’administració i gestió de la JSC, les seves finances i patrimoni. 

 
f. Garantir el funcionament regular dels òrgans de la JSC. 

 
g. Cotitzar periòdicament  i  fer efectiu el cobrament de  la quota sobre  la militància,  regint‐se pel 

Reglament Nacional de Quotes. 
 

h. Constituir Agrupacions, a proposta de les Federacions. 
 

i. Constituir i nomenar els/les membres de les Comissions Gestores a les Federacions. En els casos 
previstos estatutàriament. 

 
j. Constituir i nomenar les comissions Gestores de les Agrupacions, a proposta de la Federació. En 

els casos previstos estatutàriament. 
 

k. Promoure el debat periòdic  i  les noves  formes de participació política, en aquest sentit podrà 
impulsar els referèndums, enquestes i altres mecanismes de consulta a tota la militància.  
 

l. Crear  i mantenir un directori amb tots els òrgans nacionals, totes  les federacions i agrupacions 
per permetre una correcta comunicació interna.  

 
Estarà facultada per realitzar tots els actes de domini del crèdit i administració per al desenvolupament 
de  les activitats de  la JSC, d’acord amb  les decisions del Consell Nacional, al qual retrà comptes. Podrà 
atorgar poders a efectes de tot l'anterior a dos/dues o més membres perquè aquests/es actuïn de forma 
conjunta o individual, amb responsabilitat solidària entre ells, i podrà atorgar poders, en especial, a les 
CEF, quan sigui necessari. 
 
 Correspon a la CEN la coordinació amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC‐PSOE)  i amb  la JSE  i 
quan correspongui, amb l’ECOSY i la IUSY. 
 
La  CEN  es  reunirà  almenys  una  vegada  cada mes    a  convocatòria  del  primer/a  secretari/ària  i  del 
secretari/ària d’organització o a petició per escrit d’una tercera part dels seus/seves membres. 
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  Art. 55.  El  Secretariat de  la Comissió  Executiva  estarà  integrat,  com  a mínim, per  la Primera 
Secretaria, la Secretaria d'Organització i la Secretaria de Formació. 
 
  Art. 56. Els/les membres de la JSC a la Comissió Executiva Federal i al Presídium de l’ECOSY són 
membres nats de la CEN, amb veu però sense vot a les reunions de la mateixa. 
 
  Art. 57. El/la President/a de la Mesa del Consell Nacional de la JSC serà membre nat de la CEN 
amb veu i vot.  
 
  Art. 58. El mandat de la Comissió executiva nacional (CEN) està comprés entre congrés nacional 
i congrés nacional exceptuant en els següents casos:  
 

a. Que el consell nacional no aprovi l'informe de gestió. 
 

b. Que prosperi una moció de censura. 
 

c. Que no prosperi una qüestió de confiança. 
 

d. La dimissió o baixa de militància del/la Primer/a Secretari/a 
 

e. La dimissió o baixa de militància de més de la meitat de la CEN 
 

  4.7. Plenària Nacional  
 
  Art. 59. La Plenària Nacional (PN) està formada per tots/es els/les membres de la CEN  i els/les 
primers/es secretaris/àries i secretaris/àries d’organització de les diferents federacions. 
 
  Art. 60. Les principals funcions de la PN seran: 
 

a. Coordinar i marcar l’estratègia general electoral durant les campanyes. 
 

b. Exercir de canal directe d’informació entre la CEN i les Federacions. 
 

c. Elaborar i aplicar un programa de desenvolupament territorial de la JSC. 
 

d. Distribuir a les Federacions les resolucions aprovades. 
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  Art. 61. La Plenària Nacional es reunirà a petició de la CEN quan ho cregui convenient i entre set 
(7) i  quinze (15) dies abans d'un Consell Nacional. 
   
 

  4.8. Comissió de Garanties Estatutàries  
 
  Art. 62. La Comissió de Garanties Estatutàries (CGE) és l’encarregada de garantir el compliment 
dels Estatuts  i Reglaments de  la  JSC,  la correcta  integració de  la normativa  i  la  interpretació ordinària 
dels estatuts  i  reglaments de  l'organització  sempre que  la CEN o qualsevol CEF presenti davant de  la 
comissió de garanties estatutàries una sol∙licitud en aquest sentit.  
 
La CGE està formada per un/a president/a, quatre vocals i dos suplents escollits per Congrés. 
 
La defensora del militant formarà part de la Comissió de Garanties Estatutàries i vetllarà per avançar en 
la participació política de  les dones. Vetllarà en els processos congressuals per tal que es garanteixi  la 
paritat en tots els òrgans de la JSC. 
 
Ser membre de la CGE és incompatible amb ser membre de la CEN o de la CEF. No es podrà ser membre 
de la CGE durant més de dos mandats congressuals ordinaris. 
 
Per poder ser escollit/da com a membre de la CGE cal haver estat militant, com a mínim, durant un any 
sencer abans de la data d’elecció. 
 
El  funcionament  de  la  CGE  serà  determinat  pel  Reglament  de  CGE.  La  CGE  resoldrà  els  expedients 
segons  les  normes  estatutàries  i  el  seu  Reglament  de  Funcionament.  Les  resolucions  de  la  CGE  són 
apel∙lables davant el CN i, en darrera instància, davant del Congrés Ordinari de la JSC. 
 
  Art. 63. Qualsevol militant de la JSC podrà demanar l’obertura del corresponent expedient, que 
pot ser de recurs sancionador o de recurs interpretatiu.  
 
Al seu torn, la CGE podrà actuar d’ofici. La CGE podrà suspendre temporalment de militància qualsevol 
militant a qui se l’ hagi obert expedient, com a mesura cautelar, sempre i quan pugui argumentar‐se la 
necessitat  i  proporcionalitat  d’adoptar  aquesta  mesura  a  fi  i  efecte  d’evitar  un  greu  perjudici  a 
l’organització. 
 
Si la resolució de la CGE fos negativa o no es pronunciés en el termini establert, l’expedientat recuperarà 
la plenitud dels seus drets de militant en cas que li haguessin estat suspesos. 
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La CGE té l'obligació de pronunciar‐se sempre, tot i haver exhaurit el termini màxim establert, en aquest 
cas. El silenci s'entendrà sempre negatiu. 
 
La reiterada  inactivitat de  la CGE podrà ser motiu de revocació del càrrec de president de  la CGE, que 
podrà recaure en un altre membre escollit per Congrés; aquest procés es regularà en el reglament de 
CGE i l’òrgan competent per remoure del càrrec serà en tot cas el CN. 
 
La CGE haurà de donar dictamen motivat davant de qualsevol sol∙licitud amb un màxim de seixanta (60) 
dies naturals a partir de  la  incoació d’expedient. La CGE haurà de donar dictamen motivat davant de 
qualsevol sol∙licitud amb un màxim de seixanta (60) dies naturals a partir de la incoació de l'expedient. 
La CEN, però, pot demanar en  casos d'especial gravetat  i urgència que aquest  termini es  redueixi en 
quinze (15) dies.  
 
  Art.  64.  Les  Comissions  Executives  a  qualsevol  nivell  seran  executores  de  les  decisions 
adoptades per la CGE.   
 
En qualsevol dels dos casos la decisió de la CEN es podrà recórrer davant la CGE i la d’aquesta davant el 
CN i posteriorment davant el Congrés. 
 
El  defensor/a  de  l’afiliat/da  vetllarà  per  defensar  els  drets  individuals  dels  afiliats,  la  seva  llibertat 
d’expressió  i recollirà els suggeriments  i queixes dels afiliats podent actuar com a mediador en  la seva 
resolució.  És  funció  també  del/la  defensor/a  de  l’afiliat/da  difondre  i  fer  pedagogia  de  bones  praxis 
polítiques en la nostra organització. Anualment el defensor de l’afiliat emetrà un informe que exposarà 
en Consell Nacional. Per a ser escollit defensor/a de l’afiliat/da caldrà haver estat militant com a mínim 
durant un any sencer abans de la data d’elecció. El defensor de l’afiliat no podrà ser membre de cap dels 
òrgans d’execució de la JSC. 
 

   

  4.9. Comissió de Control Financer  
 
  Art. 65. La Comissió de Control Financer (CCF) és l’òrgan encarregat de fiscalitzar l’administració 
dels mitjans  econòmics  i  financers  de  la  JSC  i  de  controlar  l’adequada  aplicació  de  les  resolucions 
d’àmbit  econòmic/financer  dictades  pels  òrgans  competents  El  Congrés  tria  la  CCF  que  estarà 
constituïda per un/a president/a, quatre  (4) vocals  i dos  (2) suplents. La CCF  retrà compte de  la seva 
gestió davant del Congrés, i cada cop que la CEN ho faci al CN o quan el CN ho demani. 
 
La CCF té competències sobre cadascuna de les Federacions i Agrupacions de la JSC. 
 
La condició de membre de la CCF és incompatible amb l’exercici de membre de la CEN . 
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  Art. 66. Per cada exercici anual,  la CEN elaborarà  i el CN aprovarà en el seu cas, un pressupost 
detallat on s’inclouran  totes  les partides d’ingressos  i despeses que es puguin preveure.  Igualment,  la 
CEN trametrà al CN la liquidació del pressupost de l’any anterior. La CCF farà un informe previ de tot allò 
referent a la presentació del pressupost, que serà presentat al CN abans que s’aprovin les liquidacions. 
 
 
 

5. RELACIONS AMB LA JSE  
 
  Art. 67. La relació entre la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) i las “Juventudes Socialistas de 
España” (JSE) es regeixen per allò establert al Protocol de relació entre ambdues organitzacions. 
 
  Art. 68. La relació amb els òrgans federals de la JSE seran competència exclusiva de la CEN. 
 
  Art. 69. El Congrés de la JSC o bé el Consell Nacional de la JSC elegirà els i les representants de la 
JSC al comitè federal de la JSE, i els delegats i delegades al Congrés Federal de la JSC. La militància de la 
JSC podrà optar a l’elecció en òrgans federals de la JSE d’acord amb allò estipulat al Protocol d’Unitat al 
qual es refereix l’article 3 dels presents Estatuts i al que disposin aquests darrers. 
 
  Art.  70.  La  ratificació  o  elecció  dels/de  les  delegats/des  de  la  JSC  al  Congrés  Federal,  el 
nomenament  dels/de  les  candidats/tes  de  la  JSC  per  la  CE  Federal  i  el  Comitè  Federal,  així  com  la 
determinació dels criteris dels/les delegats/des de la JSC al Congrés Federal correspondran al Congrés de 
la JSC o bé, segons el cas, al Consell Nacional. 

 
 

 
6. CÀRRECS PÚBLICS DE LA JSC  
 
  Art. 71. El Consell Nacional elaborarà un Reglament de Càrrecs Públics que regularà  la relació 
d’aquests amb l’organització de la JSC, dintre de les normes previstes en aquests Estatuts. 
 
El Consell Nacional serà el responsable d’aprovar  l’elecció dels càrrecs electes de  la JSC a  les diferents 
convocatòries electorals. 
 
Exceptuant  que  aquest mateix  òrgan  decideixi  que  l’elecció  de  càrrecs  públics  es  faci mitjançant  la 
Consulta  Directa  a  la  militància  per majoria  absoluta  del  total  dels  consellers  i  conselleres  que  el 
conformen, o de dos terços dels i les membre presents, quan no hi hagi quòrum suficient, en una sessió 



Estatuts JSC 

 

33 

 

constituïda i sempre que aquesta proposta estigui a l’ordre del dia del Consell Nacional on es sotmeti a 
votació la proposta. Aquesta consulta directa tindrà en compte les circumscripcions electorals. 
 
També es podrà  sol∙licitar  la  consulta directa a  la militància a proposta d’un 20% de  la militància del 
territori de la circumscripció electoral que sigui representatius de la meitat més una de les Agrupacions 
que conformen la mateixa, mitjançant el procediment que desenvolupi el reglament de Càrrecs Públics 
de la JSC. 
 
El resultat de la consulta haurà de ser ratificat per un Consell Nacional. 
 
Aquest  article  serà  desenvolupat mitjançant un Reglament  de Càrrecs  Públics  de  la  JSC    aprovat  pel 
Consell Nacional. 
 
Els  càrrecs  de  representació  pública  poden  assistir  a  les  reunions  de  l’òrgan  de  Direcció  de  l’àmbit 
corresponent quan siguin convidats. 
 
La militància de la JSC que ocupi càrrec públic, sigui electe o de lliure designació, està obligat a participar 
activament de la vida orgànica de la JSC. i a donar comptes de la seva gestió .  El Reglament de Càrrecs 
Públics establirà els mecanismes per garantir un seguiment eficaç del compliment d’aquesta obligació. 
 
 

7. PATRIMONI  
 
  Art. 72. El patrimoni de la JSC està constituït pels béns i drets de qualsevol classe, adquirits per 
qualsevol  títol  legal,  i  és  indivisible.  L’expulsió,  o  la  suspensió  de  militància  o  bé  la  dissolució  de 
federacions o agrupacions no confereix cap dret a quotes,  reembossaments o divisions de patrimoni, 
que sempre és d’exclusiva titularitat de la Joventut Socialista de Catalunya, segons la normativa vigent. 
 
Els recursos econòmics i financers de la JSC estan constituïts per: 
 

a. Les quotes ordinàries de la militància. 
 

b. Les aportacions extraordinàries que puguin acordar els seus òrgans de direcció. 
 

c. Les aportacions econòmiques dels/de les seus/seves simpatitzants, segons la legislació vigent. 
 

d. Els rendiments del seu patrimoni. 
 

e. El producte de les seves activitats. 
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f. Les  donacions  que  no  podran  ser  anònimes  i  en  tot  cas  es  regiran  per  allò  establert  en  la 

normativa estatal sobre la matèria i subvencions que rebi. 
 

g. Els crèdits que concerti. 
 

h. Transferències rebudes pel PSC, o altres entitats o institucions públiques o privades. 
 
  Art. 73. En cas d’extinció o dissolució de la Joventut Socialista de Catalunya, d’acord amb el que 
diu l'Art. 65 dels presents Estatuts, tots els béns de l’organització passaran a ser propietat del Partit dels 
Socialistes de Catalunya ‐ (PSC‐PSOE). 
 
  Art. 74. Només el Congrés podrà modificar els presents Estatuts. 
 
  Art. 75. Es considerarà nul∙la de ple dret qualsevol norma, reglament o decisió que contradigui 
allò que es disposa en aquests Estatuts. 
 
  Art. 76. Queden derogats els Estatuts  i Reglaments de  la  JSC anteriors a aquest Congrés de  la 
JSC,  llevat dels protocols de  relació de  la  JSC amb altres entitats,  sempre que no  contradiguin el que 
disposen aquests Estatuts. 
 
  Art.  77.  Per  tot  allò  que  no  es  contempli  en  els  presents  Estatuts,  la  Comissió  de Garanties 
Estatutàries  emetrà  informe  consultiu,  que  es  presentarà  en  el  Consell  Nacional  i  haurà  de  ésser 
aprovat. 
 
 
 

8. DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. Quan un informe de gestió de qualsevol Comissió Executiva no sigui aprovat, és a dir, que els 
vots en contra a  l’  informe de gestió siguin més que els vots a  favor,  l’esmentada Comissió Executiva 
quedarà automàticament desposseïda de  les seves  funcions  i s’iniciaran els  tràmits per constituir una 
Comissió Gestora que cercarà, en el mínim temps possible, la convocatòria d’un Congrés extraordinari o 
Assemblea extraordinària (en el cas de les Agrupacions) per escollir una nova Comissió Executiva. 
 
En el cas de la CEN, hauran de formar part de la gestora el President o Presidenta del Consell Nacional i 
el President o Presidenta de la Comissió de Garanties Estatutàries. 
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Segona. Serà causa d’extinció o dissolució de la Joventut Socialista de Catalunya, la resolució adoptada 
pel Congrés de la JSC convocat amb caràcter extraordinari i per decisió dels dos terços dels vots dels/de 
les delegats/des que el  composin,  sempre que  la dissolució  consti a  l'Ordre del Dia  i  la  convocatòria 
s’hagi fet tres mesos abans de la celebració del Congrés. 
 
Tercera. Les federacions de la JSC són: 
 
  I. Comarques Gironines: Alt Empordà, Baix Empordà,  La Garrotxa, Gironès, Pla de  l’Estany, El 
Ripollès,La Selva. 
 
  II. Maresme. 
 
  III. Vallès Oriental. 
 
  IV. Vallès Occidental. 
 
  V. Barcelonès Nord. 
 
  VI. Barcelona. 
 
  VII. L’Hospitalet de Llobregat. 
 
  VIII. Baix Llobregat. 
 
  IX. Anoia. 
 
  X. Alt Penedès‐Garraf. 
 
  XI. Comarques Centrals: Bages, Berguedà, Solsonès. 
 
  XII. Comarques Tarragonines: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, 
Tarragonès. 
 
  XIII. Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta. 
 
  XIV. Comarques de Lleida: Segrià, La Segarra, La Noguera, Les Garrigues, L’ Urgell, Pla d’Urgell. 
 
  XV.  Pirineu  i  Aran  :  Vall  d'Aran,  Pallars  Sobirà,  Pallars  Jussà,  Alt  Urgell,  La  Cerdanya,  l’Alta 
Ribagorça. 
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  XVI. Osona. 
 
  XVIII. Vallès Oest  
 
   
Quarta.  El  Congrés  podrà  modificar  la  divisió  de  les  Federacions  i  crear‐ne  de  noves  per  majoria 
qualificada de dos terços dels/de les seus/seves membres. 
 
Cinquena. Quan els reglaments que es desprenguin dels presents Estatuts facin referència a algun dels 
seus punts, caldrà que especifiquin l’article corresponent. 
 
Sisena.  En  el  moment  de  la  constitució  d’una  Federació,  aquesta  s’incorporarà  al  proper  Consell 
Nacional, amb  la delegació  corresponent als  i  les militants al  corrent de pagament en aquest Consell 
Nacional. 
 
Abans del primer consell nacional posterior al Congrés es crearà una comissió de correcció lingüística els 
membres de  la qual seran designats per  la Comissió Executiva Nacional. L'objectiu d'aquesta comissió 
serà garantir que els documents aprovats en el Congrés siguin correctes  lingüísticament  i vetllar per  la 
utilització de llenguatge no sexista. Aquesta comissió podrà seguir constituïda per tal de corregir tots els 
documents que es vagin aprovant en els posteriors consells nacionals del mandat.  
 
 
 

9. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
    
Primera.  En  el  termini  de  tres mesos  després  de  finalitzar  el  Congrés Nacional  ordinari  s’hauran  de 
renovar  o  ratificar  tots  els  òrgans de  representació,  direcció  i d’execució de  les  Federacions  i  en un 
termini de quatre mesos en el cas de les Agrupacions 
 
Segona. Els presents Estatus entraran en vigor un cop  siguin aprovats al Congrés de  l'organització en 
data 29 de març de 2015. En el termini d’un mes ençà l'aprovació se n’haurà de donar copia a totes les 
Federacions  i  Agrupacions,  s’haurà  de  publicar  en  el web  de  la  JSC  en  l’apartat  de  documents  i  se 
n’haurà de guardar copia a la seu Nacional en un registre unificat de reglaments i normativa al que en 
tindrà accés tota la militància, sempre que així ho sol∙liciti. 
 
Tercera. Tots els  reglaments  i normativa que s'han de desenvolupar derivats de  l'aprovació d'aquests 
Estatuts hauran de ser aprovats en el Primer Consell Nacional del mandat. En el termini d’un mes ençà 
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l'aprovació se n’haurà de donar copia a  totes  les Federacions  i Agrupacions, s’haurà de publicar en el 
web de la JSC en l’apartat de documents i se n’haurà de guardar copia a la seu Nacional en un registre 
unificat de reglaments i normativa al que en tindrà accés tota la militància, sempre que així ho sol∙liciti. 
 
Quarta. En el primer consell nacional posterior al Congrés Nacional s'haurà d'aprovar el Reglament de 
Consultes Directes a la militància de la JSC.  
   
Cinquena. Es crearà una comissió per tractar d'ordenar i sistematitzar els estatuts per tal de dotar‐los de 
coherència i una correcta integració. 




