ESMENES A ESTATUTS
A tot el text: revisar l'ús del llenguatge sexista

Art. 5
31
Addició ", i haver fet efectiva la primera quota d'afiliació."
Art.7
42
Substitució segona línia "seran" per "podran ser"
Addició d'un nou article entre el 7 i el 8 que es denomini "Activista socialista":
"Crear la figura de l'activista socialista per a redefinir aliances i faciltar la
reconnexió amb els nous moviments socials."
Art 9
63
4 línia supressió "però sense veu ni vot" canviar per: "amb veu però sense vot"
Addició paràgraf 64 línia 6, després d' "ells", afegir: "Rebre programes d'atenció
i formació."
Art. 28
179
Substitució
Apartat c ara diu : "l’opció decidida per la igualtat efectiva d’homes i dones en el
sí del Partit, per la qual cosa s’adoptarà el principi de la democràcia paritària"
substitució per : ... l’opció decidida per la igualtat efectiva d’homes i dones en
el sí del partit, per la qual cosa cap dels dos gèneres tindrà una presència
superior al 50% en els òrgans del Partit.
189.
Addició. Després de Xavier Soto:

Anualment el Consell Nacional aprovarà el Pla de Formació Anual per a
militants que, prioritàriament i atenent a la seva dimensió global, inclourà
l’anàlisi i formes de lluita a favor de la igualtat d’oportunitats.
196
Addició un nou paràgraf
Afavorir i fomentar les trobades i intercanvis internacionals per estar a
l’avantguarda dels nous moviments d’esquerra i compartir experiències.
Article 31
226
Substitució per “El Congrés del Partit està constituït pels delegats i delegades
elegits democràticament per les Agrupacions, Consell de la Igualtat i les
Comissions Sectorials en funció del seu cens, que serà tancat en el moment de
la convocatòria del Congrés d’acord amb el Reglament que aprovi el Consell
Nacional, a proposta de la Comissió d’Organització i Reglaments, i que
regularà la composició, convocatòria i funcionament. Cada Comissió Sectorial i
el Consell de la Igualtat elegiran un màxim de tres delegats o delegades.
227
Substitució: Final de la frasse "però en cap cas no hi tindran dret a vot"
substituir per però "en cap cas, si no són delegats o delegades, no hi tindran
dret a vot".
Art 32
230
Substitució paràfrag 230, línia 1: "4 mesos" per "3 mesos"
Sustitució: Després de "reglament" suprimir "i les ponències marc aprovades
pel Consell Nacional" i substiutir per "propostes de temes a debat per
l’elaboració, en el si del Congrés, de la ponència marc final,"
Substitució. Suprimir "ponències marc" i substituir per "propostes".

Art 34
263
"la baixa serà automàtica" Es perdrà la condició de conseller nacional després
d'absències continuades sense justificar
264
Addició després de "conceptes" ", així com la militància en general"

Art 36
274
Línia 11 substitució de l'"o" entre Consellers o Conselleres Nacionals per "i"
Art 36
292
Addició al final de la frase : Caldrà establir en cada consulta el caràcter
vinculant o no de la mateixa.
293
Addició al final de la frase: En qualsevol cas, la Comissió Executiva retrà
comptes al Consell Nacional sobre la idoneïtat d’aquestes designacions en
base a criteris objectius prèviament establerts com l’experiència, el prestigi i la
relació professional amb el sector de què es tracti i/o l’activisme social.
Art 37
302
Addició: Després d'"assistir-hi": ",amb veu però sense vot,"
Art. 38
308
Addició, després del paràgraf 308, d'un nou paràgraf:
"Les reunions de la Comissió executiva es descentralitzaran per a facilitar el
contacte directe amb les federacions del partit".

310
Addició al final de la frase: Per tal de fomentar el debat d’idees, la Comissió
Executiva podrà convidar de manera puntual i específica, sense necessitat
d’acord del Consell Nacional, a experts i persones de reconegut prestigi o
trajectòria professional i/o personal que puguin exposar temes concrets
d’interès de la Comissió Executiva.
Art. 40
Supressió de paràgraf 328
Art.57
462
Addició nou paràgraf al final de l'existent:
Promoure, realitzar, fomentar la celebració d’activitats obertes a la ciutadania
en general que contribueixin a crear espais de debat i de diàleg social dins del
seu àmbit d’actuació.
Art.72
575
Substitució "un" per "una"
Art. 73
577
Addició al final del paràgraf:
També es podran incorporar a aquests grups de treball de manera puntual,
persones que es considerin adients per la seva experiència o coneixença del
tema específic que es tracti malgrat no ostentin la condició de militants o
simpatitzants.
Art.74
Addició entre 579 i 580 del següent paràgraf:
El partit s’obrirà a escoltar en els seus òrgans de decisió (grups parlamentaris,
grups municipals, Consell Nacional, Consell de Federació i Executives ) a
aquelles plataformes, entitats i/o col·lectius, formalment organitzats o no, que
es mobilitzin a favor de la justícia i igualtat d’oportunitats. Així mateix convidarà

a experts i/o activistes socials en moments determinats quan el motiu o ocasió
es consideri que ho requereix.
Art 76
596
Substitució. Línia 5 "procediment es farà mitjançant primàries, prioritzant aquest
sistema" substituir per "procediment es farà, prioritzant el sistema de primàries"
Art. 77
609
Addició al final del paràgraf d'un nou paràgraf:
"Per tal de no perjudicar el Partit i preservar la seva imatge i dintre de l’àmbit de
retiment de comptes permanent i com a màxims responsables de les propostes
realitzades, en les eleccions al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i
al Parlament Europeu, els i les caps de llista de cadascuna de les
circumscripcions, posaran automàticament el seu càrrec a disposició del
Consell Nacional en cas de no assolir-se els objectius pre-establerts per cada
circumscripció en cadascuna de les eleccions de què es tracti.
L’agenda pública dels càrrecs públics del Partit serà oberta i accessible a la
ciutadania."
611
Addició. Segona línia, després d'"activitats" ", adjuntant còpia de la seva
declaració de renda i patrimoni i actualitzant-la anualment mentre duri l’exercici
del seu càrrec. La declaració de béns i activitats, la realitzaran cada any..."
Substitució dues darreres línies "Així mateix, la Comissió d'Ètica i Registre
podrà demanar als càrrecs públics còpia de la seva declaració de renda i de
patrimoni" substituir per: "En un exercici de transparència, en el moment del
seu nomenament, els càrrecs públics autoritzaran al Partit a fer públiques
aquestes declaracions de béns i activitats i de renda i patrimoni en aquells
mitjans propis que consideri adients."

613
Substitució segona línia "durant l'any" substituir per ", com a mínim una vegada
a l’any"
617
Addició al final del paràfrag: " L’incompliment d’aquestes obligacions de
retiment de comptes tant en l’àmbit polític com econòmic pot suposar l’inici d’un
expedient revocatori del seu nomenament."
Art. 84
663
Addició nou paràgraf
d. Supervisar el cobrament efectiu de les quotes dels i les militants a fi de fer
efectives les previsions dels articles 8.e i 9.2.b. De la mateixa manera haurà de
supervisar el cobrament efectiu de les aportacions dels càrrecs públics.

Art. 90
698
Addició al final del paràgraf: "Per tal de facilitar el debat continu d’idees, el Partit
posarà a disposició d’aquestes corrents d’opinió espais en els mitjans de
comunicació propis del Partit."
Art. 91
700 Addició. Penúltima frasse, després de "de" afegir " d’idoneïtat professional
suficientment demostrada en l’àmbit específic de què es tracti i"
Art. 93
706
Addició d'un nou paràgraf: "Es facilitarà la participació de la militància en
aquells temes que es consideren trascendents mitjançant un codi personal i el
vot per internet."

Art. 94
711
Darrera línia. Substitució "desenvolupi" per " proposi"
Art. 95
Substitució. Substituir "És criteri del Partit que ningú no exerceixi la mateixa
responsabilitat pública o orgànica durant més de tres mandats consecutius
sencers, sempre que sigui possible i la realitat territorial i de nombre militants
ho permeti" per "Sempre que sigui possible i la realitat territorial i de nombre
militants ho permeti no es podrà exercir la mateixa responsabilitat pública o
orgànica durant més de tres mandats consecutius sencers.
Substitució la darrera frasse del paràgraf per: "De manera extraordinària i
raonada, el Consell Nacional podrà autoritzar la candidatura a un mandat
addicional."

Article 97 (paràgraf 715) / Addició
El Reglament d’elecció de càrrecs públics regularà el procés de confecció de
les llistes on haurà de garantir que en cap cas qualsevol gènere superi el 50%
de la representació i siguin llistes amb alternança de gènere.
Art. 103
734
Suprimir "de candidats i candidates a càrrecs públics" a la línia 1
735
Suprimir "des de que" a la línia 1 fins a "de votacions" a la línia 3
809/34
Substituir "han d'evitar l'acumilació de retribucions" per "limitaran les seves
retribucions a dos (una en la condició d'alta a la seguretat social, i una altra per
assistència a òrgans col·legiats).

