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I. RECUPERANT I CONQUERINT DRETS 1 

CIVILS PER A LA CIUTADANIA 2 

1. Introducció: 3 

El PSPV-PSOE de la Província de Castelló afronta el seu tercer Congrés amb el repte 4 

de prendre el pols a una realitat social i política que en poc més d'un any i mig ens 5 

avaluarà a les urnes. 6 

Les socialistes i els socialistes de la Província de Castelló hem d'impulsar, després 7 

d'aquest congrés, un projecte polític en què tota la militància se senta representada 8 

per aconseguir ser la força política majoritària al maig de 2019, consolidant els 9 

resultats electorals dels últims comicis municipals que volem millorar. 10 

El PSPV-PSOE de la Província de Castelló construirà en aquest congrés un projecte més 11 

municipalista i amb comarques fortes, un partit més socialista, amb un model més 12 

participatiu i democràtic. 13 

2. Més municipalisme: autonomia local i finançament adequat. 14 

En el PSPV-PSOE de la Província de Castelló defensem el municipi com un model 15 

territorial local, autònom, democràtic i social on les nostres polítiques es fan més 16 

visibles per a la ciutadania. 17 

És en els nostres pobles i ciutats on els nostres valors s'apliquen de manera més clara, 18 

on els socialistes millorem de manera directa la qualitat de vida de la ciutadania amb 19 

més i millors serveis públics i amb més i millor protecció social. 20 

Reivindiquem un municipi al servei de l'Estat del Benestar, de l'atenció social, de la 21 

prestació de serveis públics, el municipi com a generador d'oportunitats d'ocupació, 22 

de participació ciutadana. 23 

Lamentablement, i tot i els esforços dels nostres alcaldes i alcaldesses, sota el govern 24 

del PP de Rajoy, són els ajuntaments els que han patit majors cotes de retallades en 25 

les seves competències fruit de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 26 

l'Administració Local. Amb aquesta llei el PP va perpetrar el major atac al 27 

municipalisme en democràcia i és el nostre compromís de treballar per derogar i 28 

tornar l'autonomia local als municipis de la nostra província. 29 

Reclamem una nova Llei de Bases de Règim Local que garantisca autonomia local, 30 

competències pròpies i finançament incondicionat.  31 

Treballarem també perquè el Govern de Rajoy faça marxa enrere en el seu càstig als 32 

ajuntaments i permeta invertir en polítiques socials els romanents aconseguits amb la 33 

bona gestió econòmica a les seves ciutats. 34 

  35 
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El PSPV-PSOE de la Província de Castelló treballarà per desenvolupar una xarxa 36 

municipalista que contemple les necessitats i particularitats no només de cada 37 

comarca sinó dels municipis en funció de les seves múltiples variables: grans ciutats o 38 

petits municipis, municipis turístics, municipis de l'àrea metropolitana o rurals, amb 39 

nuclis industrials o economia eminentment agrícola... 40 

 41 

La província de Castelló es diversa i serà tasca de la nova direcció entendre aquesta 42 

diversitat per desenvolupar el projecte que represente a tots i totes, i que done 43 

resposta a les necessitats de la ciutadania de tots i cadascun dels nostres municipis.  44 

 45 

En definitiva són múltiples els problemes i casuística a què s’enfronta les diferents 46 

tipologies de ciutat de la nostra província i és responsabilitat de la nostra organització 47 

realitzar una anàlisi encertat en les propostes i coordinar de manera efectiva les 48 

mesures oportunes en base a les fortaleses i oportunitats estratègiques del nostre 49 

territori.  50 

És responsabilitat de la nostra organització recuperar la confiança en les institucions 51 

situant en el centre de la nostra acció política el municipalisme com a element 52 

prioritari de la dinamització econòmica, social i política.  53 

Defensarem l’impuls d’accions de foment de l’ocupació des dels ajuntaments amb 54 

especial atenció a la creació de nova ocupació estable i justament retribuït, que done 55 

preferència a la contractació de desocupats i que genere models on es doten accions 56 

que beneficien l’autoocupació i l’emprenedoria.  57 

 58 

Els serveis d’atenció social: sanitat, educació, assistència social, seguretat ciutadana, 59 

han d’estar garantits en tot lloc i moment.  60 

Considerem necessari coordinar polítiques conjuntes i gestionar accions que doten 61 

als municipis d’eines per ajudar a la ciutadania i generar oportunitats basades en 62 

l’estabilitat i amb itineraris d’inserció.  63 

Es treballarà amb els municipis amb àrees industrial per, aprofitant l’impuls de la Llei 64 

d’Àrees Industrials, millorar la seva competitivitat i treballar de manera conjunta amb 65 

els propietaris i empresaris en el desenvolupament planificant un model sòlid i 66 

generador d’ocupació estable i de qualitat.  67 

El PSPV-PSOE provincial deu ser un eix facilitador i canalitzador de les necessitats 68 

municipals, una estructura capaç d’emmarcar els objectius concrets de cada municipi 69 

en una visió general i global per a poder coordinar així solucions, reivindicacions i 70 

recerca de finançament, amb les diferents administracions. Tot això sense oblidar que 71 

el treball fonamental en els propers mesos és convertir la província de Castelló e el 72 

suport polític que permeta consolidar electoralment les institucions, generar 73 

programes per guanyar eleccions i esdevenir una eina al servei dels municipis amb 74 

l’objectiu de desenvolupar polítiques que transformen la societat i la milloren.  75 
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 76 

En el PSPV-PSOE de la Província de Castelló hem de ser capaços de desenvolupar en els 77 

propers mesos una doble funció social: liderar des d'un projecte polític clar la 78 

transformació social i vincular la ciutadania en el compliment d'aquest repte 79 

transformador. El nostre projecte polític, la nostra voluntat política, estan lligats a les 80 

persones i el seu benestar. I de forma inequívoca hem també afrontar els grans reptes 81 

de la sostenibilitat per al que treballarem en la construcció d'aliances municipals que 82 

ens permetin impulsar polítiques de cohesió social, econòmica i mediambiental. 83 

 84 

Considerem com a part d'aquest nou model la promoció dels serveis bàsics per a tota 85 

la ciutadania, garantir la igualtat d'oportunitats, promoció de mesures de suport a les 86 

ciutats ecològicament responsables i que aposten per les energies netes, foment de 87 

les mesures que contribueixen a frenar el canvi climàtic, millora de la connectivitat 88 

social, reconeixement dels drets de refugiats i persones migrants i la promoció 89 

d'espais públics que afavoreixen la interacció ciutadana. 90 

 91 

3. Municipis d'interior: garantir la igualtat d'oportunitats. 92 

El PSPV-PSOE de la província de Castelló reconeix la diversitat municipal existent en la 93 

nostra província, una diversitat que s'ha de tenir en compte a l'articular les nostres 94 

polítiques. El món rural ha de ser el centre d'atenció d'una formació municipalista 95 

com la nostra per poder buscar solucions a problemes com la despoblació o la manca 96 

d'accés als mateixos serveis que la ciutadania que resideix en grans nuclis de 97 

població. 98 

La nova direcció provincial treballarà per assegurar a tota la ciutadania, 99 

independentment del lloc en el qual residisca, l'accés a uns serveis municipals bàsics i 100 

fonamentals que, encara avui, no estan garantits en molts municipis de la nostra 101 

província. Ens comprometem a treballar per garantir l'accés als serveis sanitaris, 102 

educatius, socials i culturals que permeten a la ciutadania de tota la província una 103 

vida digna. 104 

Treballarem per aconseguir un món rural habitat i habitable, capaç de desenvolupar 105 

el repte del desenvolupament sostenible. Volem un món rural amb alt 106 

desenvolupament social, cura mediambiental, cohesionat i amb garanties de 107 

desenvolupament econòmic. Des de l'organització provincial treballarem contra la 108 

despoblació i l'abandonament d'explotacions agrícoles i ramaderes, treballarem per 109 

aconseguir la protecció del patrimoni forestal de la nostra província, per mantenir el 110 

patrimoni cultural dels entorns rurals. 111 

Apostem per l'impuls i qualificació de l'ocupació agrària com a factor d'atracció de les 112 

persones desocupades i per afavorir l'accés a les tecnologies més eficients de 113 

producció, així com l'accés a les fonts d'informació en temps real. Treballarem per 114 

estimular el cooperativisme per a organitzar la producció agrària d'acord amb la 115 

demanda real i proposarem millores en l'eficiència de les explotacions. 116 



5 

RESOLUCIÓ- 3ER CONGRÉS PROVINCIAL 

 

 117 

El PSPV-PSOE provincial fomentarà la participació de les comunitats rurals en la presa 118 

de decisions en matèria d'inversions destinades al desenvolupament cultural, social i 119 

productiu. Implicarem a la ciutadania en la formulació i gestió de les polítiques que 120 

contribuisquen al desenvolupament i la dinàmica productiva del seu territori. 121 

Treballarem, en col·laboració amb els municipis, per impulsar la intermunicipalitat a 122 

través de mancomunitats i consorcis adequats a les necessitats reals del món rural, 123 

que permeten el màxim exercici de les competències locals i la millor resposta a les 124 

demandes ciutadanes. 125 

La direcció provincial treballarà per implicar les institucions en l'articulació del món 126 

rural d'interior, mitjançant la creació d'òrgans dotats de competències específiques i 127 

capacitat per a la coordinació de les diferents polítiques que afecten el territori i les 128 

persones que hi viuen. 129 

Reivindiquem la millora de les infraestructures i serveis de transport públic en el medi 130 

rural adaptats a les característiques pròpies d'aquest entorn. Treballarem per 131 

aconseguir que s’articulen inversions des de les institucions en rehabilitació 132 

d'immobles i manteniment del patrimoni arquitectònic rural com a vies per reactivar 133 

l'economia d'aquestes zones, alhora que per a la posada en valor del patrimoni i els 134 

recursos naturals i culturals del medi rural. 135 

Reivindicarem que les Tecnologies de la Comunicació tinguen cobertura en tot el 136 

nostre territori rural d'interior amb desplegament complet de banda ampla; 137 

fomentant i propiciant la seva utilització pels veïns. 138 

Propiciarem les activitats emergents en l'economia rural així com el 139 

desenvolupament del comerç dels productes del medi rural. 140 

Plantejarem millores en les polítiques de finançament i la dotació d'incentius 141 

econòmics que permetin apropar fons públics i privats per als promotors rurals.  142 

 143 

4. Més cohesió social 144 

No hi ha socialisme sense la lluita per una societat més justa. Les dones i els homes 145 

socialistes defensem un sistema de drets universals com a element fonamental de la 146 

ciutadania. Apostem per un desenvolupament de l'Estat del Benestar que garantisca 147 

drets i protegisca enfront de l'exclusió social. 148 

Les dones i homes socialistes reivindiquem els èxits de l'Estat del Benestar que el 149 

nostre partit va posar en peus, i apostem per construir un nou marc de protecció 150 

adaptat a les necessitats de la societat del segle XXI. 151 

Entenem com un eix vertebrador de les nostres polítiques les accions dirigides cap a 152 

les persones més vulnerables, i són aquestes polítiques les que considerem 153 

imprescindibles per a garantir la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida. 154 

Actualment gairebé un terç de les valencianes i els valencians està en risc d'exclusió 155 

social segons les últimes dades de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, dades 156 

que hem d'establir entre les prioritats de la gestió socialista. 157 
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Treballarem amb tots els mitjans al nostre abast per frenar l'atac del PP als drets dels 158 

valencians i valencianes amb el seu recurs a la Llei per pal·liar i reduir la pobresa 159 

energètica de la Comunitat, i el recurs a la Llei de la Funció Social de l'Habitatge. 160 

Considerem intolerable aquest intent per retallar els drets de les persones més 161 

vulnerables i seguirem reivindicant la legislació autonòmica que protegeix i garanteix 162 

els drets de tots i totes. Alhora, considerem fonamental el treball realitzat des dels 163 

ajuntaments per frenar amb tots els mitjans al seu abast les situacions de pobresa 164 

energètica a què s'enfronten els seus veïns i veïnes. 165 

 166 

5. Educació pública i de qualitat. 167 

L'educació ha estat i sempre serà un element definitori del nostre ideari. Volem seguir 168 

impulsant el reconeixement de l'educació com a factor fonamental per aconseguir una 169 

ciutadania democràtica, responsable, lliure i crítica. Per aconseguir més igualtat, més 170 

llibertat, millors garanties de desenvolupament personal i professional, i com a garant, 171 

en darrer terme, del benestar social col·lectiu. 172 

5.1. Formació contínua adaptada a les necessitats pròpies de les nostres comarques. 173 

No podem avançar en una resposta adequada als nous reptes de la societat, si no 174 

donem resposta des de l'educació. Per a això s'ha de treballar perquè la Formació 175 

Professional compte amb una oferta a cada comarca que responga a la realitat 176 

econòmica i les perspectives del territori, amb una xarxa de centres i de transport que 177 

permeta a tots els que vulguen l'accés a aquesta formació professional . 178 

5.2. Major paper de la Universitat Jaume I present a la província com a motor de 179 

coneixement i creixement sostenible 180 

La Universitat Jaume I de Castelló juga un paper fonamental en l'àmbit de la 181 

investigació i el coneixement i està orientada als sectors productius del nostre entorn. 182 

 183 

Volem seguir impulsant el reconeixement de la universitat com a instrument 184 

fonamental per a l'emergència d'una societat més democràtica i de major benestar 185 

col·lectiu i una ciutadania més responsable, lliure, crítica i amb més i millors 186 

oportunitats de desenvolupament personal i professional. 187 

Des de les institucions fomentarem convenis de col·laboració amb la universitat per 188 

millorar així la formació de l'alumnat, però també perquè la ciutadania puga 189 

beneficiar-se directament dels estudis i programes desenvolupats per la universitat. 190 

 191 

Una Universitat pública que garanteixi l'accés a tot aquell que vulgui, amb unes taxes 192 

universitàries i beques que tinguin en compte les rendes de les famílies faran que la 193 

ciutadania obtingui uns coneixements que podrà revertir en benefici de totes les 194 

comarques de Castelló.  195 

  196 
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6. Sanitat Universal i de gestió pública a les nostres comarques. 197 

El dret a l'assistència sanitària ha estat una de les majors conquestes de la segona 198 

meitat del segle XX. Va ser un govern socialista qui atorgava cobertura legal al dret a la 199 

protecció a la salut recollit a l'Article 43 de la Constitució a través de la Llei general de 200 

sanitat de 1986 promulgada per Ernest Lluch que va representar una fita històrica, 201 

quedant l'assistència sanitària vinculada a la condició de ciutadà/ciutadana. Durant 202 

anys els ciutadans gaudim d'un model en general capaç de donar resposta a les 203 

necessitats sanitàries de la població. 204 

El PSPV Província de Castelló estem compromesos amb un model que garantisca a tots 205 

els ciutadans un sistema sanitari públic, basat en la universalitat, l'equitat, l'eficàcia, 206 

l'eficiència, la qualitat, la solidaritat, la gestió i finançament públic. 207 

 208 

7. Cultura com a eix vertebrador de la societat. 209 

La cultura és la millor senyal d'identitat d'un poble, que contribueix a la inclusió social, 210 

la vertebració del territori i es constitueix en vehicle per fomentar la pau, la igualtat 211 

d'oportunitats entre homes i dones, la democràcia, la convivència i el respecte a la 212 

diversitat. 213 

La cultura comuna a les comarques, la província i la comunitat és un instrument de 214 

progrés social i a través d’aquesta s'han de promoure les diverses manifestacions 215 

culturals que es desenvolupen al llarg i ample de tota la comunitat, atenent 216 

democràticament a la majoria i a les diverses minories. 217 

L'objectiu dels i les socialistes és aconseguir una política cultural compromesa tant 218 

amb la societat com amb el territori, que aconseguisca implicar tots els agents i que 219 

cree les necessàries infraestructures territorials de qualitat que asseguren que la 220 

cultura siga accessible a tota la ciutadania en tots els àmbits, i que siga un instrument 221 

per a superar desigualtats socials i territorials. 222 

Enfortir el teixit social i impulsar l'associacionisme en matèria cultural, per tal 223 

d'aconseguir la participació de tots els col·lectius en la generació de més cultura i en la 224 

recuperació i conservació del patrimoni i les tradicions autòctones. 225 

El nostre patrimoni cultural provincial necessita l'elaboració d'un Pla Director 226 

d'Intervenció i Recuperació que ens permeta la restauració, conservació i posada en 227 

valor del mateix. 228 

Pensem que el nostre futur cultural està en l'estimulació de la creativitat dels joves, en 229 

la necessitat de transmetre'ls una visió lúdica i enriquidora de la cultura, i en la creació 230 

d'espais on puguen aprendre i practicar. Hem de propiciar l'arribada de la cultura a 231 

tots els municipis.  232 
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Com a manifestació cultural autòctona, les societats musicals i les escoles de música 233 

lligades a les mateixes, han de seguir comptant amb el suport de les institucions, amb 234 

un finançament suficient, com a element que no només contribueix a conservar el 235 

nostre patrimoni sinó que constitueix un teixit associatiu , cultural i formatiu de primer 236 

ordre. 237 

Com a fet identitari, el valencià, la llengua pròpia del nostre poble, ha de ser 238 

normalitzada, i això passa per fer-ho apte en tots els usos, inclosos els més elevats, i 239 

s'ha d'aconseguir en tots els àmbits d'actuació de les diferents institucions . Perquè el 240 

valencià significa molt més que un vehicle de comunicació, la seva defensa és també, 241 

històricament, la defensa i la democràcia, la igualtat i la cohesió social.  242 

 243 

8. Igualtat real amb implicació institucional i social. 244 

Per als i les socialistes de la província de Castelló, la igualtat entre dones i homes és un 245 

principi fonamental. Impregna totes les nostres polítiques i a tota l'organització. 246 

 247 

Som un partit feminista. Creiem en la democràcia paritària i en la nostra tasca política 248 

les accions positives en favor de la igualtat són irrenunciables. El nostre projecte 249 

sempre ha estat incloure la igualtat de gènere com a eix prioritari d'actuació que a 250 

més, s'estengui de forma transversal incorporant la perspectiva de gènere en totes les 251 

polítiques públiques. De manera que assegurem la igualtat efectiva entre homes i 252 

dones. Igualtat i equitat com qüestions de justícia social. 253 

 254 

Per això, els i les socialistes de Castelló, renovem el nostre compromís amb la igualtat 255 

situant-la al centre de la nostra acció política, perquè sabem que les millores en les 256 

polítiques d'igualtat redundaran en un major i més just desenvolupament social i 257 

econòmic de la nostra província. 258 

La nostra societat no es pot permetre que la desocupació femenina i la bretxa salarial 259 

entre homes i dones segueixi creixent. Com no pot permetre que la conciliació de la 260 

vida laboral i familiar no siga una realitat. 261 

Violència de gènere 262 

Qualsevol tipus de violència que s'exerceix sobre les dones i xiquetes és una de les 263 

principals causes de vulneració dels drets fonamentals i llibertats públiques. 264 

Constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la 265 

dignitat i a la integritat física i psíquica de les mateixes. I és un obstacle per al 266 

desenvolupament d'una societat democràtica. 267 

La violència masclista és un dels màxims exponents de la desigualtat. 268 

Els i les socialistes sabem que no podrem avançar en la igualtat entre homes i dones si 269 

no afrontem amb fermesa i sense fissures aquesta xacra social. Per això, la violència de 270 

gènere continuarà sent la prioritat en l'agenda política dels i les socialistes de les 271 

comarques de Castelló. 272 
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Exigim la posada en marxa urgent de les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència 273 

de Gènere. Perquè les dones víctimes d'aquesta violència, les seves filles i fills no 274 

poden esperar. 275 

Els i les socialistes de Castelló ens adherim al Pacte Valencià contra la Violència de 276 

Gènere i Masclista que el govern valencià ha impulsat. 277 

9. Dret a l'habitatge. 278 

La situació de crisi econòmica ha provocat que hi haja un gran nombre de famílies que 279 

tenen problemes per poder accedir a un habitatge digne i adequat. Aquesta realitat ha 280 

provocat situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema i exclusió social, 281 

econòmica i residencial. 282 

Resulta necessari que les diferents administracions públiques i ens implicats realitzen 283 

tot tipus d'intervencions que possibiliten l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans 284 

que es veuen exclosos d’aquesta. 285 

Amb la Llei per a la Funció social de l'habitatge s'ha fet realitat una reivindicació dels i 286 

les socialistes valencians i valencianes ja que el seu objectiu no és altre que fer efectiu 287 

el dret a un habitatge digne i adequat a més de donar resposta a la demanda de la 288 

ciutadania amb polítiques dirigides a ampliar el parc públic d'habitatges o evitar els 289 

desnonaments en els sectors més desfavorits.   290 
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II. LA RECONSTRUCCIÓ ECONÓMICA DE LA 291 

PROVINCIA DE CASTELLÓ 292 

1. Introducció. 293 

Un territori només pot trobar solucions de futur a partir del moment que sap que vol 294 

ser. Per aquesta raó aquesta província necessita definir el seu full de ruta, el seu paper 295 

en un món global. La província de Castelló ha de ser un territori capaç de dotar-se d'un 296 

perfil propi basat en les nostres pròpies singularitats i en els seus components 297 

d'excel·lència. 298 

Hem de treballar per fer més competitiu internacionalment el nostre territori. No es 299 

tracta només de fer una gestió brillant, d'una empresa puntera, d'un poble dinàmic, 300 

sinó de R + D territorial, perquè la competitivitat territorial és en si mateixa un actiu 301 

estratègic de primer ordre, perquè en un món globalitzat, amb les empreses i el talent 302 

sotmesos a la deslocalització, dissenyar i enfortir territoris competitius és un deure que 303 

no pot esperar. 304 

La situació geogràfica de la província de Castelló és una oportunitat de present i de 305 

futur. Hem de convertir la nostra província en un punt imprescindible, un punt 306 

neuràlgic de l'Arc Mediterrani. 307 

2. Ocupació com un mitjà, no com un fi: acabem amb les bretxes salarials, la 308 

precarietat i amb l'ocupació submergida. 309 

L’ocupació no és un fi en si mateix, és a dir, les polítiques econòmiques i laborals no 310 

poden buscar només eliminar d'una llista a persones de l'atur o desocupades. 311 

La Generalitat no crea ocupació, més enllà de les places de serveis públics, sinó que 312 

són els empresaris i els autònoms. Encara que si que es tenen competències en 313 

polítiques actives d'ocupació, la veritat és que el marc legislatiu laboral el marca el 314 

Govern d'Espanya. Tot i això, la Generalitat, si pot propiciar polítiques econòmiques i 315 

d'inversió que afavorisquen la generació d'ocupació. 316 

El nostre objectiu és que l'ocupació que es genere siga un mitjà per aconseguir 317 

l'emancipació, en el cas dels joves, i mantenir un projecte de vida només, en parella, o 318 

en família. 319 

No creiem en un model econòmic basat en ser competitius a força de mà d'obra 320 

barata, sinó en funció d'un producte o servei amb valor afegit, de qualitat, i únic o 321 

millor que altres iguals, fet per empreses amb treballadors qualificats, amb salaris i 322 

condicions de treball dignes, que a més guanyen qualitat de vida, però també capacitat 323 

de compra, possibilitant que el nostre primer mercat, els i les valencianes, tinguen 324 

capacitat de consum i generen a la vegada més demanda i amb això producció. 325 

 326 

Els socialistes apostem per l'ocupació decent i justament retribuïda que garantisca als 327 

treballadors i les treballadores autonomia i llibertat reals en la construcció del seu 328 
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projecte de vida. Un compromís recollit en les resolucions del 39 congrés del PSOE i de 329 

la ponència de la XIII del PSPV-PSOE. 330 

Continuarem intensificant els nostres esforços per facilitar la inserció laboral i el 331 

foment de l'ocupació, apostant per l'augment de les polítiques actives d'ocupació del 332 

SERVEF, consolidant els plans de Avalem Joves, Avalem Territori i Avalem Experiència. 333 

 334 

Defensarem la consolidació de la formació permanent i l'adequació de les capacitats 335 

reals dels treballadors a les noves necessitats d'un entorn canviant, aturant la bretxa 336 

digital i de gènere que en matèria salarial i en orientació tecnològica s'observa. 337 

Reforçarem la política emprenedora i més recursos per als autònoms. 338 

 339 

Considerem prioritari lluitar contra l'economia submergida i la competència deslleial 340 

en la província de Castelló, exigint controls eficients i acabant amb les bosses 341 

d'il·legalitat i frau. 342 

Les dades de bretxa salarial entre homes i dones és inassumible, per la qual cosa hem 343 

de considerar una prioritat tant la incorporació plena de la dona al mercat laboral, com 344 

que està es faça en igualtat de salari a igual responsabilitat i treball. Les societats més 345 

riques i amb una economia més robusta són aquelles que tenen una incorporació 346 

plena de la dona al mercat laboral. 347 

3. Continuar amb el creixement i diversitat industrial 348 

Partim de la base que l'economia de la nostra província s'ha sustentat fonamentalment 349 

en un creixent i rellevant sector de serveis, el turisme, la construcció, un sector 350 

industrial variat (energètic, químic, mobles i, sobretot, de la rajola i de paviment 351 

ceràmic ) i una agricultura i ramaderia poc competitiva. 352 

El procés de canvi de model econòmic que ha iniciat la Generalitat des que Ximo Puig 353 

és president de la Generalitat, basat en la innovació i suport a sectors productius, 354 

propiciarà afrontar el procés de transformació del teixit productiu per assegurar la 355 

seva supervivència en un món empresarial competitiu , en un entorn cada vegada més 356 

globalitzat i immers en la nova revolució industrial, l'anomenada indústria 4.0, on el 357 

motor de la revolució és la tecnologia digital amb base a internet i la matèria primera 358 

és la dada. 359 

El Consell està propiciant la inversió per a la millora, la modernització i la dotació 360 

d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics a 361 

través de plans d'ajuda a projectes. Un programa que hauria de dotar les nostres 362 

comarques d'entorns empresarials preparats per garantir una activitat econòmica 363 

professionalitzada, sostenible amb el medi ambient i amb serveis tecnològics 364 

d'avantguarda que permetin una connexió ràpida a internet. 365 

És a dir, el nou model al qual estem encaminats ha de comptar amb els sectors 366 

tradicionals de la nostra província, transformant-los i incorporant-los al mateix, i 367 

combinant-los amb activitats tecnològicament avançades, per tal d'aconseguir la 368 
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qualitat, tant en els productes com en els processos, i també altes quotes de 369 

productivitat que ens facen més competitius. 370 

4. Foment del sector agroalimentari de la província de Castelló 371 

En concordança amb la Ponència de la via valenciana fomentarem el desenvolupament 372 

de les manufactures tècniques i avançades, així com, el sector agroalimentari 373 

impulsant el desenvolupament dels processos d'elaboració i transformació dels 374 

productes agrícoles. Propiciarem el desenvolupament d'una agricultura més eficient, 375 

biològica i més respectuosa amb el medi ambient. 376 

D'acord amb els acords europeus i amb les recents resolucions dels Congressos dels 377 

Socialistes, impulsarem l'economia circular i posarem a l'abast dels agricultors, 378 

ramaders i pescadors, a les cooperatives, al comerç i a la indústria agroalimentàries les 379 

eines que els permetin ser referents en producte i en innovació.  380 

 381 

El Govern d'Espanya ha reduït dràsticament les ajudes a la modernització de regadius i 382 

les ajudes a les assegurances agràries, alhora que augmenta la factura de la producció 383 

amb l'increment descontrolat del preu de la llum. En canvi, la Generalitat creu que cal 384 

donar un marc de seguretat al sector, recolzant-lo en la realització d'inversions i 385 

davant desavinences que puguin generar un menyscapte en els comptes dels nostres 386 

agricultors. Hi ha un treball proper amb ells, com també n'hi ha amb les confraries de 387 

pescadors, i els ramaders. 388 

5.  El turisme com a garantia de desenvolupament sostenible 389 

Continuarem treballant per un turisme com a garantia de desenvolupament sostenible 390 

a la nostra costa i a l'interior, amb estratègia comuna i suport representatiu. 391 

Dotarem de més recursos a l'Agència Valenciana de Turisme com a motor fonamental 392 

de l'economia valenciana, amb més ajudes a projectes turístics singulars, convenis de 393 

col·laboració amb el sector i el desenvolupament de plans comarcals. Així, 394 

continuarem posant en valor el nostre patrimoni, la nostra gastronomia i la nostra 395 

cultura, com a nous atractius per al turista. 396 

Defensem que hi haja una coordinació real de la Generalitat, les Diputacions, i els 397 

ajuntaments, i que aquesta es faça impulsada per la Generalitat i en el marc dels 398 

òrgans de coordinació que inclou la sinergia públic- privada. Més quan la Generalitat 399 

està apostant per crear ofertes de productes-serveis concrets, que incloguen totes les 400 

destinacions que els ofereixen, evitant així la competència entre destinacions de la 401 

Comunitat. 402 

La qualitat ha de ser el senyal d'identitat del turisme que oferim. Necessitem un model 403 

un model turístic provincial que aprofiti el potencial de la diversitat territorial, on la 404 

cultura, patrimoni, espais naturals, gastronomia, festes, sol i platja, formen part d'una 405 

oferta pròpia, de la personalitat turística de Castelló. 406 

6. Infraestructures per al desenvolupament i la cohesió. 407 

Les infraestructures van directament unides al turisme en la nostra província. 408 
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El treball per convertir l'aeroport de Castelló en la veritable porta d'entrada del nostre 409 

espai turístic hem vist que s'ha fet en una realitat des que la Generalitat Valenciana 410 

està presidida per Ximo Puig. 411 

Hem de seguir impulsant i exigint les infraestructures necessàries per ser més 412 

competitius i vertebrar el nostre territori i que repercutisca econòmicament i 413 

socialment. 414 

Les inversions de l'Estat a la província recollides en els últims pressupostos generals de 415 

l'Estat continuen reflectint l'escàs pes de la província en les prioritats del govern 416 

central. En canvi hem pogut constatar que des de la Conselleria d'Habitatge, Obres 417 

Públiques i Vertebració del Territori s'ha treballat en el manteniment de la xarxa de 418 

carreteres de la Generalitat a la província de Castelló, i el desenvolupament de vies 419 

endèmicament abandonades per els governs del PP.  420 

 421 

Reivindiquem la prioritat del Corredor Mediterrani en el marc de la Xarxa 422 

Transeuropea de Transports. Apostem per potenciar l'eix longitudinal vertebrador de 423 

l'interior de la CV-10 i una estructura més reticular a partir de l'Autovia Mudèjar i la 424 

futura A-68. 425 

Pel que fa al servei ferroviari a la província de Castelló, cal seguir exigint la major 426 

freqüència dels trens i que es prolongue el servei de Rodalies fins a Vinaròs. 427 

   428 
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III. MODEL DE PARTIT: PSPV-PSOE, UN PARTIT 429 

MUNICIPALISTA I COMARCALISTA PER SER MÉS 430 

ÚTIL I CREAR UNA PROVÍNCIA FORTA I 431 

COHESIONADA 432 

1. Útil per a la societat castellonenca, amb polítiques progressistes i tenint en 433 

compte a la militància. 434 

El PSPV-PSOE és un partit vertebrat al territori, amb una llarga trajectòria d'impuls de 435 

canvis en molts pobles i ciutats de la província de Castelló. El tercer Congrés Provincial 436 

el realitzem a més en un moment on podem dir alt i clar que gairebé el 85% de la 437 

població de la província de Castelló està governada per alcaldes socialistes o estem 438 

dins dels equips de govern progressistes. 439 

 440 

A això cal sumar que la Generalitat compta amb un President Socialista, Ximo Puig, i un 441 

acord de progrés sòlid, "el Pacte del Botànic", que ja ha suposat molts canvis en la 442 

millora de la vida dels i les valencianes, en el model de creixement, i en la justícia 443 

social. Honradesa, Estabilitat, i Creixement just. Aquest és el canvi. 444 

El PSPV-PSOE de la província de Castelló ha d'estar centrat a explicar, escoltar i 445 

proposar. Explicar el que fem i per què ho fem. Escoltar que opinen els treballadors i 446 

els empresaris, els grans i els joves, les dones i els homes, la classe mitjana i els que 447 

menys tenen. Escoltar per saber què fem bé, què fem malament i què hem deixat de 448 

fer. I hem de proposar, proposar què més farem demà, però sobretot proposar que 449 

pobles, ciutats, comarques, províncies i el País Valencià que volem d'aquí a 20 anys, 450 

per a nosaltres i nosaltres, però sobretot, per als més joves. 451 

 452 

Per tant, l'estructura provincial ha de ser l'instrument per cohesionar el territori, per 453 

explicar, escoltar i fer propostes transversals que tenen cabuda dins de la casuística 454 

particular de cada comarca i de cada poble de la nostra província. 455 

 456 

I al mateix temps, ha d'ajudar a cada alcalde i cada regidor a tenir un suport en la seva 457 

gestió institucional i social. Ha d'ajudar a cada portaveu que lidera l'oposició a arribar a 458 

aconseguir també al seu poble o ciutat una majoria de progrés amb un/a socialista al 459 

capdavant. 460 

El PSPV ha estat i ha de continuar sent un instrument de transformació social, una eina 461 

al servei de la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 462 

Com no, hem d'exercir un paper exigent en l'àmbit institucional provincial que 463 

representa la Diputació, ja que és l'ajuntament dels ajuntaments i ha d'estar al servei 464 

dels pobles, especialment els més petits. 465 
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El 39 Congrés Federal del PSOE i el 13 Congrés Nacional del PSPV-PSOE han suposat un 466 

nou impuls a la modernització del partit, al protagonisme de la militància i 467 

simpatitzants, i a creat canals per sumar i treballar amb la majoria social de progrés 468 

que hi ha a Espanya i al País Valencià. No es repetiran de forma detallada les desenes 469 

de propostes, però si es va a incidir en elements per aconseguir que el partit arribe fins 470 

a l'últim habitant de les nostres comarques, i de forma especial, a tots els que són i es 471 

consideren progressistes i d'esquerres. 472 

Cal incidir i assumir per part de totes i tots que el Partit no és un fi en si mateix, sinó un 473 

instrument per a la societat, per a la militància i simpatitzants. 474 

El partit és l'instrument que tenen els i les socialistes castellonencs, siguen o no 475 

militants, per transformar la societat i aconseguir millorar la qualitat de vida de les 476 

persones, amb l'objectiu d'assolir la igualtat i llibertat. 477 

És l'instrument a través del qual ens vam presentar en els comicis els i les socialistes a 478 

cada municipi aconseguint guanyar eleccions per dirigir les institucions i implementar 479 

les nostres polítiques. 480 

També ha de ser l'instrument perquè la militància puga tenir un espai de debat i 481 

decisió, sobre l'agenda política del partit i amb això la dels seus càrrecs orgànics i 482 

públics. Com ho ha de ser també per als que conformen les nostres candidatures i 483 

assumeixen responsabilitats institucionals, de tal manera que se senten recolzats i 484 

coordinats, ja que no creiem en l'individualisme, sinó en la força col·lectiva del partit, 485 

els seus militants, i les seves propostes. 486 

El partit també ha de ser un impulsor de la mobilització social i la participació 487 

ciutadana en debats i posicionaments polítics i en les decisions institucionals. Creiem i 488 

volem una societat crítica, participativa, i que compta amb organitzacions i persones 489 

que contribueixen al desenvolupament social, cultural, polític i econòmic de cada 490 

municipi de la província de Castelló. El partit ha de ser el seu referent polític i 491 

institucional a la província, i això es guanya amb relació directa, sent accessibles, i 492 

implicant-los en la nostra presa de decisions, no només en l'elaboració de programes 493 

electorals, sinó en el dia a dia. 494 

El partit és l'instrument per gestionar el present, però també per dissenyar el futur. 495 

Això es fa amb una agenda política clara per a l'acció immediata, amb un disseny 496 

constant de com volem que siguen les nostres ciutats i societat en l'actualitat, però 497 

també per als pròxims 20 anys, ja que així és com es poden abordar i aconseguir canvis 498 

estructurals. 499 

Els Estatuts i Reglaments han de garantir que el partit siga útil i que tota la militància 500 

tingui igualtat a l'hora d'opinar i participar. 501 

2. Un partit amb una militància activa, amb protagonisme i igualtat. 502 

Des de l'àmbit provincial hem d'impulsar, usar i desenvolupar, coordinant-nos amb les 503 

estructures comarcals i municipals, els instruments creats pel PSPV-PSOE perquè 504 
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posem en marxa la nostra principal força, la militància, com eix de la nostra acció 505 

estratègica i consolidació ideològica.  506 

3. Un partit mobilitzat i coordinat i present a tot el territori. 507 

Per a això hem de comptar amb una agenda sectorial i territorial de treball clara dins i 508 

fora i aconseguir la mobilització del partit. 509 

S'ha de comptar amb la participació de militants, agrupacions locals i comarcals, amb 510 

càrrecs públics i amb JSPV, però també amb la societat civil, centre de la nostra acció 511 

política.  512 

Hem d'elaborar un pla de treball real de la Comissió Executiva Provincial que definisca 513 

els objectius de totes les àrees i que estiga coordinat amb les comarques. A més 514 

s'haurà de comptar amb un pla de treball específic amb accions concretes per poder 515 

complir els objectius. 516 

Les 5 grans àrees de treball del partit vénen a coincidir amb els apartats que hem 517 

establert en aquesta ponència per aconseguir un partit útil, com són: 518 

I. Organització del partit. 519 

Acció electoral, dinamització local i del conjunt del partit, foment de la 520 

participació de la militància, formació de militants, càrrecs orgànics i públics. 521 

 522 

S'ha de treballar en la coordinació de l'estructura del partit en tots els àmbits 523 

territorials, dinamitzant les agrupacions locals i comarcals, i donant un 524 

protagonisme real a la militància i també als simpatitzants. 525 

Es crearà una comissió d'extensió de llistes integrada pels diputats provincials, 526 

representants de les comarques i de l'executiva provincial l'objectiu principal 527 

serà la elaboració de llistes electorals en tots els municipis de la província. 528 

 529 

II. Coordinació Institucional. 530 

Espai on es troben els representants institucionals de tots els àmbits: diputats 531 

nacionals, autonòmics i provincials per coordinar les accions en el territori. 532 

 533 

Així com coordinar l'acció en els municipis de la província ja siguen municipis on 534 

s’estiga governat com a l'oposició. També s'ha de coordinar l'acció en les 535 

diverses mancomunitats del territori. 536 

III. Mobilització social. 537 
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A través de les àrees de treball de la Comissió Executiva Provincial, generant 538 

sinergies amb la societat civil organitzada, creant consciència política i posant 539 

en valor les propostes concretes del nostre partit i aconseguir ser referents de 540 

les organitzacions socials, culturals, polítiques i econòmiques. 541 

Hem d'aconseguir un PSPV més obert, més participatiu, més actiu i més 542 

influent, que siga l'autèntic referent d'aquesta majoria progressista que existeix 543 

a la província de Castelló. 544 

IV. Liderar l'agenda política. 545 

Amb els temes que afecten la província de Castelló i a cada municipi, donant 546 

solucions als problemes actuals i els que sorguisquen en un entorn canviant en 547 

què vivim, a la vegada que definim el nostre projecte per al nostre territori. 548 

 549 

V. Comunicar més i millor. 550 

Comunicar les polítiques que realitzen els governs socialistes en els diferents 551 

àmbits és fonamental per a transmetre la nostra forma de governar pensant 552 

sempre en les persones. 553 

4. Coordinació per millorar i optimitzar l'esforç del partit, càrrecs, i militants. 554 

 555 

Cal combinar el lideratge polític del secretari general amb una comissió executiva 556 

coordinada on, si bé els seus membres treballen en les seves respectives àrees, hi haja 557 

una visió global que responga als nostres objectius com a partit. 558 

Aquesta coordinació no només ha d'existir entre les secretàries de la CEP sinó també 559 

amb els responsables de les àrees en les executives comarcals i locals. 560 

Hem de treballar en xarxa, generant sinergies que ens ajuden a optimitzar el temps i 561 

els recursos. 562 

El repte a què s'enfronta la nova direcció provincial és seguir aprofundint en la 563 

coordinació de la Província amb les Comarques i les Agrupacions Locals. Per 564 

aconseguir-ho s'articularan els mecanismes necessaris perquè els membres de la 565 

direcció provincial participen en les reunions de les executives i altres òrgans 566 

comarcals i locals per poder traslladar les decisions preses, informar de la gestió de la 567 

direcció provincial i al mateix temps recollir les inquietuds i/o demandes. 568 

Millorarem la coordinació entre totes les nostres estructures de manera que 569 

garantirem que les agrupacions locals i comarcals siguen part de les decisions que es 570 

prenen respecte a les seves àrees d'influència. Es consultarà i tindrà en compte la 571 

posició de les comarques i municipis quan calga debatre o aprovar resolucions 572 

polítiques des de la direcció provincial. 573 
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5. Coordinació de comissions executives i càrrecs orgànics 574 

La Comissió Executiva Provincial comptarà amb un plenari i una permanent, però 575 

podrà establir en el seu propi reglament formules per realitzar reunions més reduïdes i 576 

més operatives, sense detriment de les funcions que té el ple de la CEP. 577 

 578 

No han de ser òrgans tancats, podent convidar a participar a aquelles persones que 579 

siguen necessàries pel tema a tractar. 580 

Així mateix, assistiran a tots aquests òrgans els membres nats que establisca el seu 581 

reglament, tenint veu i vot només aquells membres nats que així ho establisca els 582 

Estatuts Federals i del PSPV-PSOE. 583 

Però a més cada gran àrea hauria de tenir una dinàmica de treball pròpia, de tal 584 

manera que la CEP no siga una suma de noms i càrrecs, sinó un equip de treball que 585 

compta amb grups de treball interns perquè totes les àrees treballen amb un mateix 586 

sentit i objectius. 587 

Les decisions de la Comissió Executiva seran públiques i s'informarà a la militància 588 

sobre les mateixes, llevat que per la seva naturalesa la seva publicitat pugui suposar un 589 

desavantatge estratègica amb tercers. 590 

6. La força de les Agrupacions Comarcals. 591 

Les Agrupacions Comarcals són l'òrgan més proper a les agrupacions locals. 592 

Les agrupacions comarcals definiran la seva estructura i s'erigiran al seu secretari o 593 

secretària general per elecció directa de la militància i la seva executiva i òrgans al 594 

Congrés Comarcal. 595 

Dins de l'autonomia pròpia de cada Congrés Comarcal seria necessari, per poder fer 596 

una bona tasca de coordinació i aplicació de les nostres propostes, contenir com a 597 

mínim les secretàries d'àrees que afecten a nivell provincial en el sentit més ample.  598 

Es constituiran els Consells Polítics Comarcals com a òrgan de coordinació entre la 599 

província i els municipis de cada comarca i aconseguir així una major coordinació de les 600 

polítiques del partit en aquest àmbit. 601 

7. Pla de formació i modernització del partit en tots els àmbits territorials 602 

 603 

Vivim un moment clau dins del nostre partit. La Comissió Executiva Provincial 604 

plantejarà un pla de formació i modernització amb objectius concrets, metodologia i 605 

calendari per a la realització d'aquest pla i així aconsegueixen l'apoderament de la 606 

militància i també dels càrrecs públics i orgànics.  607 
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8. Un partit mobilitzat. El nostre treball ha d'arribar a totes les agrupacions. 608 

Cal promoure accions informatives sobre la gestió que es realitza des de les 609 

institucions, així com sobre posicionaments del partit sobre temes d'interès per a la 610 

ciutadania. 611 

El treball realitzat pels nostres càrrecs institucionals (diputats nacionals, autonòmics, 612 

provincials) ha d'arribar a la militància. 613 

9. Un partit preparat per a les pròximes convocatòries electorals. 614 

En menys de dos anys ens enfrontarem a la propera convocatòria electoral. Eleccions 615 

municipals i autonòmiques en què hem de consolidar el suport majoritari que 616 

actualment tenim al nostre territori. 617 

El nostre millor aval serà el fet, tant on governem, com on estem a l'oposició, però 618 

hem d'arribar a aquests comicis amb un partit preparat. Per això es conformarà la 619 

Comissió d'Extensió de Llistes integrada pels diputats provincials, representants de les 620 

comarques i de l'executiva provincial l'objectiu principal serà la elaboració de llistes 621 

electorals en tots els municipis de la província. 622 

 623 

A més, el PSPV ha de tenir una línia de treball pròpia per als municipis on el PSPV-PSOE 624 

no forma part del govern local i cal reforçar la visió d'alternativa. 625 

  626 
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IV.-ESTATUTS 627 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 628 

Article 1 629 

La denominació de l'Agrupació Provincial del Partit Socialista del País Valencià PSOE a 630 

la província de Castelló és la d'Agrupació Provincial Socialista de Castelló (PSOE) 631 

AGRUPACIÓ PROVINCIAL PSPV-PSOE. Està formada per totes les Agrupacions de 632 

Districte i Municipals de la Província de Castelló. 633 

Els emblemes del partit són l'enclusa, el tinter, la ploma i el llibre; i el puny la rosa, i un 634 

cub vermell amb les sigles PSPV-PSOE en blanc dins i un cub vermell amb el puny i la 635 

rosa blanc dins. 636 

Article 2 637 

El nostre Partit és una organització política de la classe treballadora i dels homes i 638 

dones que lluiten contra tot tipus d'explotació, aspirant a transformar la societat per 639 

convertir-la en una societat lliure, igualitària, solidària i en pau que lluita pel progrés 640 

dels pobles . Els seus objectius i programes són els fixats en la seva declaració de 641 

principis i en les resolucions dels seus congressos. 642 

Els / les militants i simpatitzants de l'Agrupació Provincial de Castelló accepten i estan 643 

obligats a complir i defensar la declaració de principis del PSOE, els programes i els 644 

Estatuts del PSOE i del PSPV · PSOE, així com les resolucions dels òrgans federals, 645 

nacionals i provincials i, si escau, locals del Partit i totes aquelles normes o reglaments 646 

que regulen el seu funcionament i tindran els drets i deures recollits en els Estatuts 647 

Federals. 648 

Article 3. 649 

Els òrgans executius i de representació seran elegits d'acord amb els següents criteris. 650 

 651 

1. Elecció dels òrgans executius: 652 

a. La comissió executiva provincial serà elegida pel següent sistema: 653 

1. Elecció del/a Secretari/a General: es realitzarà mitjançant el sistema de 654 

primàries, mitjançant vot individual, directe i secret dels i les militants i afiliats 655 

directes si és el cas de la provincial de Castelló i que tinguin plens drets polítics, 656 

d'acord amb el que regulen les normes reglamentàries de desplegament. El 657 

procés de primària, es regirà per normes del PSOE i PSPV-PSOE, que afavoreixin 658 

la presentació de candidats i vetllin per la igualtat de mitjans i recursos, la 659 

imparcialitat de l'organització, la llibertat i la transparència durant el procés. Les 660 

primàries se celebraran pel sistema de "doble volta". A la primera volta, 661 

resultarà elegit/a Secretari/a General el candidat/a que obtingui més del 50% 662 

dels vots vàlids. Si hi ha més de dues candidatures proclamades i cap obtingués 663 
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més del 50% dels vots vàlids en la primera volta, passaran a la segona volta les 664 

dues candidatures que obtinguin el major nombre de vots, en la qual resultarà 665 

elegit/a Secretari/a General el candidat/a que obtingui major nombre de vots. 666 

 667 

Per aconseguir la consideració de candidat/a, serà necessari aconseguir els 668 

següents percentatges d'avals del cens: un 3% dels avals dels militants de la 669 

província de Castelló. 670 

En cas que un/a únic/a militant abast el nombre mínim d'avals, l'òrgan 671 

verificador d'avals li proclamarà Secretari/a General sense necessitat, en aquest 672 

cas, de votació. 673 

Als únics efectes de verificació dels avals necessaris per a l'obtenció de la 674 

candidatura, els precandidats podran aportar a l'òrgan verificador dels avals, 675 

com a màxim, el doble del nombre d'avals requerits per obtenir la condició de 676 

candidat/a, tan sols amb la finalitat d'arribar al mínim establert per la possible 677 

anul·lació de part dels avals presentats. 678 

L'òrgan verificador dels avals serà el Comitè Organitzador de Primàries i la 679 

Comissió Nacional de Garanties Electorals. 680 

2. Elecció de la Comissió Executiva Provincial: mitjançant sistema 681 

majoritari, a proposta del/ a Secretari/a General elegit, per vot individual, 682 

directe i secret de tots/es els / les delegats / des amb dret a vot del Congrés 683 

respectiu. 684 

b. Per a una major imparcialitat en els processos de primàries, els i les candidats / es i 685 

els representants designats per la candidatura que ocupen llocs orgànics en la 686 

Comissió Executiva Provincial, durant els processos de primàries, quedaran suspesos 687 

del seu càrrec, quedant delegades automàticament les seves funcions en la persona o 688 

òrgan que les normes prevegin que el substitueix en les seves funcions temporalment. 689 

 690 

2. Elecció d'altres òrgans: 691 

a. Elecció del Comitè Provincial: 692 

i. Elecció al Congrés Provincial: 693 

Els membres del comitè provincial seran elegits, en el nombre que correspongue, per 694 

els / les delegats / des dels Congressos en llistes completes, tancades i bloquejades, 695 

que hauran de tenir la mateixa representació d'homes i dones ordenats de forma 696 

alternativa. Quan el nombre d'integrants de la llista siga imparell, la presència 697 

d'ambdós sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric, respectant l'ordre alternatiu 698 

entre els candidats d'un i altre sexe. 699 

En el cas que hi haja dues llistes, la minoria que obtingui com a mínim un 20% dels vots 700 

vàlids a candidatures, tindrà una representació proporcional a aquests. En tot cas, la 701 
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llista que obtingui la majoria tindrà dret a la meitat més un dels / de les delegats / des 702 

a escollir. 703 

En el cas que hi haja més de dues llistes i cap obtingui la majoria, la més votada tindrà 704 

dret a una representació de la meitat més un dels càrrecs a elegir, repartint-se la resta 705 

proporcionalment entre les altres candidatures que haguen superat el 20%. 706 

 707 

ii. Elecció directa per votació dels/les afiliats/des:  708 

Així mateix, un terç dels membres del comitè provincial seran elegits/des mitjançant el 709 

vot individual, directe i secret dels i les militants del PSPV de la província de Castelló i 710 

afiliats/des directes/es de la província de Castelló i que tinguen plens drets polítics, 711 

d’acord amb el desplegament reglamentari que s’aprovarà. La delegació resultant de la 712 

votació ha de tenir la mateix representació d’homes i dones. Quan el nombre 713 

d’integrants de la llista siga imparell, la presència d’ambdós sexes serà el més ajustada 714 

a l’equilibri numèric.  715 

b. Elecció de Delegats/es dels Congressos i els/les Participants en les Conferències: 716 

 717 

Seran elegits mitjançant el vot individual, directe i secret dels i les militants del PSPV-718 

PSOE de la província de Castelló i que tinguen plens drets polítics, conforme al 719 

reglament a aquest efecte aprovat pel Comitè Federal, o si escau el Comitè Nacional 720 

del PSPV-PSOE. En Congrés no podran assistir com a delegats/es els membres de la 721 

Comissió Executiva Provincial. 722 

La delegació resultant de la votació ha de tenir la mateixa representació d'homes i 723 

dones. Quan el nombre d'integrants de la llista siga imparell, la presència d'ambdós 724 

sexes serà el més ajustada a l'equilibri numèric. 725 

c. El Partit es pronuncia per la democràcia paritària entre homes i dones i, en 726 

conseqüència, adopta el sistema de representació equilibrada en virtut del qual cap 727 

sexe tingui menys del 40% ni més del 60% de representació en qualsevol òrgan de 728 

direcció, control o executiu del Partit, incloses, la direcció i les portaveus de les 729 

comissions, i els càrrecs el nomenament recau en els grups socialistes a les 730 

institucions. Qualsevol excepció a aquesta norma haurà de ser autoritzada per l'òrgan 731 

competent, previ informe motivat. 732 

Article 4. Dels drets i deures dels militants, simpatitzants, i militants directes. 733 

 734 

Els drets i deures dels militants, simpatitzants i militants directes estan establerts pels 735 

Estatuts i reglaments del PSOE i del PSPV-PSOE, de manera que, en la mesura que li 736 

corresponga segons aquests mateixos Estatuts i Reglaments, la Comissió Executiva 737 

Provincial vetllarà per el seu compliment. En la mesura que els òrgans superiors a 738 

aquest àmbit ho consideren oportú o així corresponga, podrà assumir tasques 739 

concretes per garantir el compliment dels drets i debats, així com per instar a aquests 740 

òrgans superiors o altres òrgans de l'Agrupació Provincial a prendre les mesures 741 
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oportunes perquè es garantisca els drets i deures dels / les afiliats / des, simpatitzants, 742 

o militants directes. 743 

TÍTOL II. ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS. 744 

Article 5 745 

Convenis de col·laboració d'associacions i col·lectius. 746 

1. El PSPV-PSOE de la Província de Castelló podrà establir convenis de 747 

col·laboració amb les associacions culturals, professionals, recreatives, 748 

reivindicatives, cooperatives, centres d'estudis, organitzacions tècniques i clubs 749 

d'opinió o similars que desenvolupen la seva tasca a la província de Castelló i en 750 

el si de moviments socials (ecologisme, pacifisme, etc.); el moviment ciutadà 751 

(associacions de veïns, consumidors, etc.); el món de la cultura, investigació 752 

teòrica, ideològica i la Universitat; les reivindicacions socials (gent gran, joves, 753 

etc.); sempre que ni en els seus Estatuts ni en els seus fins hi haja 754 

contradiccions amb els principis ideològics i les resolucions dels Congressos del 755 

PSPV-PSOE. 756 

2. La col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni subscrit amb la Comissió 757 

Executiva Provincial i en el qual s'especificaran els deures i els drets de les 758 

organitzacions col·laboradores, entre els quals podrà estar el de participar al 759 

Congrés i al Comitè Provincial. 760 

3. A la primera reunió que celebre el Comitè Provincial haurà de pronunciar-se 761 

sobre el conveni de col·laboració aprovant-se per majoria. En qualsevol cas, es 762 

podrà recórrer a l'òrgan immediatament superior, que també haurà de decidir 763 

per majoria. 764 

TÍTOL III. ESTRUCTURA GENERAL DEL PARTIT. 765 

Article 6. 766 

L'Agrupació Provincial Socialista de la Província de Castelló, està constituïda per totes 767 

les Agrupacions Comarcals, de Districte i Municipals que es troben en l'àmbit territorial 768 

de la província de Castelló i està integrada en el Partit Socialista del País Valencià- 769 

PSOE. 770 

La missió de l'Agrupació Provincial és desenvolupar en la província de Castelló la 771 

política general del Partit, així com dur a terme les iniciatives necessàries per fer front 772 

als seus problemes, d'acord amb les directrius generals dels òrgans superiors, com són 773 

la Comissió Executiva Nacional i la Comissió Executiva Federal. 774 

Article 7 775 

La denominació, organització i estatuts de l'Agrupació Socialista de la Província de 776 

Castelló hauran de ser ratificats pel Comitè Nacional en el termini màxim de sis mesos 777 

des de la seva presentació. 778 
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Article 8 779 

Són òrgans de l'Agrupació Provincial Socialista de la Província de Castelló, el Congrés 780 

Provincial, el Comitè Provincial, la Comissió Executiva Provincial, la Comissió Provincial 781 

Revisora de Comptes i la Comissió Provincial de Llistes. 782 

Article 9 783 

Qualsevol actuació dels òrgans que integren aquesta Agrupació Provincial que resultés 784 

contrària al que estableix aquests Estatuts, a les resolucions del Comitè Provincial o de 785 

la Comissió Executiva Provincial, podrà ser suspesa i deixada sense efecte per decisió 786 

de la Comissió Executiva Provincial, remetent-se la resolució definitiva a la primera 787 

reunió que celebri el Comitè Provincial. 788 

Article 10 789 

CORRENTS D'OPINIÓ 790 

Els Corrents d'Opinió es constituiran exclusivament en l'àmbit Federal. Es considera 791 

Corrent d'Opinió al conjunt d'afiliats i afiliades que participa dels mateixos criteris 792 

polítics, dins el respecte als Estatuts. programa i decisions dels òrgans de govern del 793 

PSOE, desenvolupant la seva activitat en el si del Partit. 794 

El Comitè Federal autoritzarà la constitució de noves corrents d'opinió a proposta de la 795 

CEF. 796 

La sol·licitud a la Comissió Executiva Federal, ha de ser motivada i estar avalada 797 

almenys per un 5% de militants pertanyents, almenys a 5 Federacions Regionals o de 798 

nacionalitat. 799 

Els Corrents d'Opinió han de posar en coneixement dels òrgans executius del seu 800 

respectiu àmbit les seves actuacions i en particular la documentació fruit de la seva 801 

reflexió i treball per al seu coneixement per l'Organització. 802 

Les reunions s'han de fer en els locals del Partit. Els afiliats i afiliades que participen en 803 

els treballs d'un corrent d'opinió tindran cura que no transcendeixi a l'exterior de 804 

l'Organització expressions contràries a les resolucions dels Congressos ia les dels altres 805 

òrgans de direcció. 806 

TÍTOL IV. ÒRGANS PROVINCIALS DEL PARTIT. 807 

CAPÍTOL I. CONGRÉS PROVINCIAL. 808 

Article 11. 809 

El Congrés Provincial és màxim òrgan de decisió de l'Agrupació Provincial Socialista de 810 

Castelló del PSPV-PSOE. I té com a principals funcions les següents: 811 

 812 
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a) D'acord amb els principis, resolucions, i programes del Partit fixats pel Congrés 813 

Federal i Nacional, estableix la línia política i assenyala la seva estratègia per a 814 

la província de Castelló.      815 

b) Debat i jutja la gestió de la Comissió Executiva Provincial, del Comitè Provincial i 816 

del Comitè d'Ètica Provincial i la Comissió Revisora de comptes. 817 

c) Tria la Comissió Executiva Provincial, el Comitè d'Ètica Provincial, la comissió 818 

revisora de Comptes i seus representants en el Comitè Nacional.      819 

d) Debat i aprova els Estatuts de l'Agrupació provincial     820 

Article 12 821 

1. El Congrés Provincial està integrat per: 822 

a) Les delegacions de les agrupacions municipals elegides pel procediment 823 

establert en l'Article 3 d'aquests Estatuts.      824 

b) La delegació de Joventuts Socialistes del País Valencià de la Província de 825 

Castelló triada per les normes que siguen aplicables. 826 

c) Una delegació de cadascuna de les organitzacions sectorials, amb veu i vot, en 827 

els termes expressats en els Estatuts i Reglaments del PSOE i el PSPV-PSOE.    828 

 829 

d) La Comissió Executiva Provincial, amb veu però sense vot.     830 

2. El nombre de delegats / des serà establert pel Comitè Provincial o òrgan que 831 

convoque el Congrés, oscil·lant entre 100 i 500. 832 

3. Assistirà una representació, amb veu però sense vot dels corrents d'opinió i les 833 

col·lectivitats que estiguessin associades al PSOE. El seu nombre de delegats i 834 

delegades serà determinat per l'òrgan convocant en funció del nombre de persones 835 

que integren aquestes col·lectivitats, tot això sense perjudici dels possibles drets a 836 

participar amb vot a aquelles col·lectivitats amb què així s'haja acordat en el document 837 

d'associació . La representació la fixaran els Estatuts i Reglaments del PSOE i el PSPV-838 

PSOE 839 

Article 13 840 

6. El Congrés Provincial es convocarà obligatòriament dins dels seixanta dies posteriors 841 

a la celebració del Congrés Ordinari del PSPV-PSOE i extraordinàriament quan ho 842 

convoqui el Comitè Provincial, la Comissió Executiva Provincial o ho sol·licitin la meitat 843 

més un dels afiliats. 844 

Article 14 845 

El Congrés Provincial serà convocat pel Comitè Provincial o per la Comissió Executiva 846 

Provincial, qui determinarà les dates i lloc de reunió almenys amb 60 dies d'antelació. 847 
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 848 

S'enviarà una proposta d'Ordre del Dia Provisional i una Ponència-Marc elaborada per 849 

la Comissió Executiva Provincial, que haurà de ser ratificada pel Comitè Provincial. 850 

 851 

Així mateix s'enviaran les Memòries de Gestió del Comitè Provincial, Comissió 852 

Executiva Provincial i Comissió Provincial Revisora de Comptes. 853 

Les Agrupacions Comarcals disposaran d'un màxim de 30 dies per a formular 854 

suggeriments a l'ordre del dia, presentar proposicions, esmenes parcials o ponències 855 

alternatives sobre matèria de qualsevol naturalesa, tant si figuren incloses en la 856 

Ponència-Marc com si no, sempre que obtinguin un mínim del 20 per cent de suport 857 

en el respectiu Congrés. 858 

Quinze dies abans de la data fixada per a la celebració del Congrés, el Comitè 859 

Provincial, a través de la Comissió Executiva Provincial, enviarà a totes les agrupacions 860 

municipals i delegats/des elegits/des per al Congrés Provincial, una memòria amb totes 861 

les esmenes i proposicions rebudes. 862 

Tant les Resolucions del Congrés Provincial com el resultat de les Convencions o 863 

congressos sobre política sectorial s'editen per la Direcció Provincial del Partit, que es 864 

responsabilitzarà de la tramesa a totes les Agrupacions. 865 

CAPÍTOL II. COMITÈ PROVINCIAL. 866 

Article 15 867 

El Comitè Provincial és el màxim òrgan de la Província entre Congressos. 868 

El Comitè Provincial està format per: 869 

Membres nats: 870 

a) La Comissió Executiva Provincial.      871 

b) Els / les Secretaris/es Generals de les Agrupacions Comarcals 872 

c) Els secretaris generals de les agrupacions municipals i els secretaris generals de 873 

Districte que tinguin 20 o més afiliats. 874 

d) Els coordinadors de les Organitzacions Sectorials constituïdes a la Província. 875 

 876 

e) El president o el portaveu, si escau, de la Diputació Província      877 

f) Una delegació de 5 membres de Joves Socialistes de la seva corresponent 878 

província.        879 

g) Una delegació de 3 membres dels corrents d'opinió.      880 

Membres Elegits: 881 
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a) 25 membres elegits/des pel Congrés Provincial. 882 

b) La representació triada per les Agrupacions Comarcals d'acord amb el següent 883 

criteri: 884 

� A partir de 200 afiliats / des, un representant per cada 200 afiliats / es o 885 

fracció de 100. 886 

� Es garantirà que totes les comarques tinguin almenys un representant. 887 

c) La representació triada per les agrupacions municipals o de districte conforme al 888 

següent criteri: 889 

� Fins a 40 afiliats l'únic representant serà el / la secretari general de 890 

l'Agrupació Municipal de 10 o més afiliats. 891 

� A partir de 40 Afiliats / es, un representant per cada 20 afiliats / es o 892 

fracció de 20 893 

Aquesta escala de representació romandrà invariable fins al proper Congrés 894 

Provincial. Cada membre del Comitè Provincial serà revocable en tot moment per la 895 

instància que el va elegir. Els membres del Comitè Provincial estan obligats a informar 896 

puntualment, d'acord amb el que determinin els Estatuts de l'Organització que 897 

representa, als òrgans de direcció política d'aquesta Organització. De la mateixa 898 

manera podran ser cridats / es a informar davant el Congrés o Assemblea Municipal 899 

pel Comitè corresponent. 900 

Podran assistir els i les representants dels col·lectius o entitats associades al PSOE, de 901 

conformitat amb els compromisos enunciats en el document d'associació. 902 

Article 16 903 

És competència del Comitè Provincial: 904 

a) Dins de les Resolucions del Congrés Provincial, definir la política del Partit entre 905 

Congressos.      906 

b) Examinar la gestió de la Comissió Executiva Provincial. 907 

c) Exigir, si és el cas, la responsabilitat política de la Comissió Executiva Provincial 908 

mitjançant la presentació d'una moció de censura, recolzada almenys pel 20% 909 

dels seus membres i sancionada, per tenir efectes, per la majoria absoluta dels i 910 

les integrants del Comitè Provincial.       911 

d) Ratificar el programa electoral d'àmbit Provincial.      912 

e) Fer el seguiment de la tasca de la Diputació Provincial, així com el seguiment de 913 

la tasca del Grup Socialista a la Diputació Provincial.      914 

f) Garantir que les maneres de gestió dels i les càrrecs públics s'adeqüen a les 915 

maneres de gestió socialista.        916 
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g) Aprovar les propostes de candidats i candidates i les llistes electorals que li sigan 917 

presentades, previ dictamen de la Comissió Provincial de Llistes que serà 918 

elegida pel Comitè Provincial en la seva primera reunió després del Congrés i 919 

que tindrà caràcter permanent, per a tots els processos electorals, fins al 920 

proper Congrés.      921 

h) Ratificar els reglaments de les Agrupacions Comarcals.      922 

i) Aprovar, si escau, les conclusions de les jornades o seminaris que es convoquin 923 

per a desenvolupar la línia política del Partit. Les conclusions aprovades tindran 924 

caràcter vinculant.        925 

j) Examinar els informes de la Comissió Provincial Revisora de Comptes.        926 

k) Elaborar el seu propi reglament de funcionament.      927 

l) Cobrir les vacants que es produeixin a la Comissió Executiva Provincial i Comissió 928 

Provincial Revisora de Comptes.        929 

m) Aprovar el pressuposts de l'Agrupació provincial de Castelló.    930 

n) Proclamar el / la candidat / da a la Presidència de la Diputació, d'acord amb la 931 

normativa reguladora dels càrrecs públics.      932 

o) Convocar el Congrés Provincial.      933 

p) Promoure i convocar Conferències sobre qüestions de política general o 934 

sectorial.      935 

Article 17 936 

El Comitè Provincial es reuneix almenys dues vegades l'any, sent convocat per la 937 

Comissió Executiva Provincial. En l'últim Comitè Provincial de cada any, la Comissió 938 

Executiva retrà compte de la gestió realitzada al llarg del mateix. 939 

El Comitè Provincial pot ser convocat amb caràcter extraordinari quan ho jutgi 940 

convenient la Comissió Executiva o ho sol·liciten, almenys, un terç dels seus 941 

components. 942 

Les sessions ordinàries han de ser convocades amb, almenys, vint dies naturals 943 

d'antelació. Les sessions extraordinàries seran convocades amb la urgència que 944 

requereixi el cas, i els acords seran vàlids sempre que haja estat notificats amb la 945 

convocatòria, per escrit, a tots els seus membres i es doni el quòrum mínim de dos 946 

terços dels seus components. 947 

Quan es produeixin vacants entre els i les membres del Comitè Provincial es procedirà 948 

a una elecció per les Agrupacions corresponents, excepte en el cas dels membres 949 

elegits pel Congrés Provincial, que es cobriran pel Comitè Provincial a proposta de la 950 

CEP. 951 
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Els i les membres del Comitè Provincial es mantindran en funcions fins a ser substituïts 952 

o substituïdes respectivament pels nous membres elegits pel Congrés Provincial o per 953 

les Agrupacions Comarcals o Municipals. 954 

CAPÍTOL III. COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL. 955 

Article 18 956 

La CEP realitza en l'àmbit de la Província de Castelló la política definida pels òrgans de 957 

direcció del Partit, el Congrés Provincial i Comitè Provincial, adoptant per a això totes 958 

les resolucions consideri necessàries, sempre d'acord amb les normes directrius 959 

emanades d'aquells. 960 

Article 19 961 

La CEP és l'òrgan encarregat d'aplicar i dirigir la política del Partit a la província de 962 

Castelló, sempre en el marc del que estableixen els Estatuts i Reglaments del PSOE i el 963 

PSPV-PSOE. Condicionat a això, són competències de la CEP: 964 

a) L'organització i vida interna del Partit.      965 

b) Les relacions amb altres grups polítics i socials de la Província. 966 

c) Totes les qüestions es derivin de la gestió i administració ordinària del 967 

Partit.       968 

d) La realització de quantes activitats siguen necessàries en tots els aspectes per 969 

al compliment dels fins del Partit a nivell provincial.      970 

e) El seguiment polític de la tasca del Govern de la Diputació, si escau, i del Grup 971 

Socialista de la Diputació.      972 

f) El seguiment de l'actuació dels que siguen representants del Partit en els 973 

poders públics, interpretant i valorant si la seva actuació s'ajusta al compliment 974 

dels objectius fixats.        975 

g) La resolució dels conflictes que sorguisquen en el si del Partit, en els termes 976 

reglamentàriament establerts.      977 

h) El disseny dels mètodes que assegurin la coordinació dels diversos projectes 978 

polítics del Partit en tots els àmbits, analitzant i definint prèviament les 979 

prioritats polítiques.      980 

i) El suport al desenvolupament de l'acció política dels socialistes a les 981 

institucions i la col·laboració de la seva explicació a l'opinió pública.        982 

j) Aprovar el projecte de pressupostos del Partit, tant ordinari com extraordinari 983 

per a les campanyes electorals d'àmbit Provincial, per a la seva aprovació al 984 

Comitè Provincial.        985 
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k) Proposar a la Comissió Executiva Nacional un candidat o candidata per a la 986 

Presidència de la Diputació, o, si s'escau el portaveu del Grup Socialista a la 987 

Diputació de Castelló, així com la proposta de candidats / es a Diputats / es 988 

provincials per cada partit judicial.      989 

l) Proposar al Grup Socialista de la Diputació els / les companys / es que formaran 990 

part de la direcció del Grup.        991 

m) Convocar les conferències sectorials que cregui convenient i coordinar a través 992 

de les diverses secretaries l'activitat sectorial del Partit.    993 

n) Demanar dels òrgans territorials del Partit la informació econòmica, comptable 994 

i financera que consideri necessària, així com intervenir els seus comptes si les 995 

circumstàncies ho requereixen.      996 

o) Aprovar el seu propi reglament de funcionament intern.      997 

Article 20 998 

La CEP es reuneix amb la freqüència que per si mateixa  acorde. Les decisions de la 999 

Comissió Executiva s'adopten per majoria simple de membres presents. Perquè les 1000 

decisions adoptades sigan vàlides es requereix que tots els membres haguen estat 1001 

notificats de la reunió i el quòrum de majoria simple. La CEP podrà constituir dins del 1002 

seu si comissions per a assumptes específics en què delegue facultat de decisions 1003 

sobre els mateixos. A aquest efecte ha d'establir les normes reglamentàries que estime 1004 

convenients. 1005 

Article 21 1006 

1. La Comissió Executiva Provincial és triada directament per majoria simple de 1007 

vots representats al Congrés i està composta pels membres que el congrés 1008 

provincial determine. 1009 

2. Participarà en les reunions de la CEP el portaveu del Grup Socialista de la 1010 

Diputació, amb veu però sense vot. 1011 

3. Un representant de Joves Socialistes del País Valencià triat per aquesta 1012 

organització en els termes que establisquen els seus estatuts i reglaments. 1013 

4. Si hagués secretaries executives, estaran adscrites a una secretaria d'àrea i 1014 

tindran unes funcions específiques que seran determinades per la CEP. 1015 

5. La Comissió Executiva Provincial, ja siga el ple o la permanent, es reunirà amb 1016 

una periodicitat mensual com a mínim. 1017 

6. La CEP podrà funcionar en Ple o Permanent, en funció del que assenyale el seu 1018 

Reglament Intern, que serà aprovat per aquesta en la seva primera reunió 1019 

ordinària.  1020 
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Article 22 1021 

1. La responsabilitat de la CEP és col·legiada, el que no eximeix als seus 1022 

membres de la responsabilitat en l'exercici de les seves funcions. 1023 

2. Les deliberacions de la Comissió Executiva Provincial són reservades. Es 1024 

faran constar en l'acta de cada reunió els vots particulars que haguera 1025 

sobre les decisions recaigudes. 1026 

3. A cada component de la CEP se li assignaran els treballs concrets d'alguna 1027 

Secretaria. 1028 

Article 23 1029 

1. El president o presidenta té la representació oficial del Partit. Presideix i 1030 

modera les reunions de la Comissió Executiva Provincial i tots els actes 1031 

oficials organitze. 1032 

2. El Secretari/a General coordina la política i estratègia del Partit. És el / la 1033 

portaveu qualificat de la CEP. Ostenta la representació del Partit. Coordina 1034 

els treballs de la CEP. 1035 

3. El Vicesecretari/a General col·labora amb la secretaria general en totes les 1036 

seves funcions, especialment pel que fa a la coordinació dels treballs de les 1037 

secretaries, i el substitueix en cas d'absència. 1038 

4. Les Secretaries assumeixen les funcions que s'especifiquen en el Reglament 1039 

Intern i es responsabilitzen d'aquestes davant el Comitè Provincial i al 1040 

Congrés. 1041 

Article 24 1042 

Les vacants de la Comissió Executiva Provincial seran cobertes pels/es proposats/des 1043 

del Secretari General i aprovat pel Comitè Provincial. 1044 

CAPÍTOL IV: CONSELLS PROVINCIALS. 1045 

Article 25 1046 

La Comissió Executiva Provincial podrà aprovar, per decisió pròpia o a instància del 1047 

Congrés o Comitè Provincial o de la Comissió Executiva Nacional, la creació de consells 1048 

provincials, ja siga per temes polítics concrets que afecten més d'una comarca de la 1049 

província de Castelló, o bé per a la coordinació territorial de les diferents agrupacions 1050 

de la província sobre un o diversos assumptes. 1051 

1052 



32 

RESOLUCIÓ- 3ER CONGRÉS PROVINCIAL 

 

CAPÍTOL V. LA COMISSIÓ PROVINCIAL DE LLISTES 1053 

Article 26 1054 

1. La Comissió Provincial de Llistes està composta pels i les membres de la CEP 1055 

que aquesta designi i per les persones del Comitè Provincial triades d'entre els 1056 

seus membres. Les persones elegides com a membres pel Comitè Provincial 1057 

hauran de ser majoria. En el cas que la CPL ho estimi convenient podrà citar el 1058 

Secretari/a General de l'Agrupació Municipal. 1059 

2. Per a les qüestions que afectin els seus respectius municipis, han de ser 1060 

escoltats prèviament la Secretaria General de les Agrupacions. 1061 

3. La Comissió Provincial de Llistes emetrà dictamen previ a l'aprovació definitiva 1062 

per part del Comitè Provincial dels / les candidats / es i candidatures en els 1063 

diferents processos electorals. 1064 

CAPÍTOL VI. LA COMISSIÓ PROVINCIAL REVISORA DE COMPTES. 1065 

Article 30 1066 

1. La Comissió Provincial Revisora de Comptes és l'òrgan encarregat de supervisar 1067 

la comptabilitat, verificar l'administració dels mitjans econòmics del Partit i 1068 

controlar que el seu ús s'adeqüi a les resolucions dels òrgans directius. 1069 

 1070 

2. El judici sobre la gestió econòmica política dels béns i drets del Partit correspon 1071 

al Congrés Provincial i, subsidiàriament al Comitè Provincial. La naturalesa 1072 

fidedigna dels informes i xifres que presenta la Comissió Executiva Provincial 1073 

queda garantida per la Comissió Provincial Revisora de Comptes. 1074 

 1075 

3. El Congrés Provincial tria a la Comissió Provincial Revisora de Comptes. Estarà 1076 

constituïda per cinc membres, la missió serà la revisió semestral dels comptes 1077 

de la Tresoreria del Partit. Aquesta Comissió respon únicament davant el 1078 

Congrés, si bé hi haurà d'emetre un informe al Comitè Provincial cada vegada 1079 

que aquest ho sol·liciti i com a mínim un cop l'any per al tancament de 1080 

pressupostos. 1081 

4. La Comissió Provincial Revisora de Comptes, a sol·licitud de la CEP, podrà 1082 

emetre informes i dictàmens no vinculants sobre aspectes concrets dels 1083 

comptes del Partit en el seu conjunt o de la comptabilitat d'algun òrgan 1084 

concret. 1085 

CAPÍTOL VII. EL COMITÈ D'ÈTICA PROVINCIAL 1086 

Article 31 1087 

1. Serà elegida pel Congrés Provincial, que serà el que determini el seu nombre de 1088 

membres. 1089 
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2. Assumirà les funcions que els Estatuts i Reglaments del PSOE i PSPV-PSOE 1090 

s'estableixin per als comitès d'ètica provincials, i assumirà aquelles tasques que 1091 

li siguen delegades per comitès o comissions d'ètica del PSPV-PSOE i el PSOE. 1092 

 1093 

3. El Comitè d'Ètica provincial, a sol·licitud de la CEP, podrà emetre informes i 1094 

dictàmens no vinculants sobre aspectes concrets dels comptes del Partit en el 1095 

seu conjunt o de compliment de la normativa vigent per part d'un òrgan 1096 

concret del partit a la província de Castelló Secretari /a . 1097 

TÍTOL V. ADMINISTRACIÓ I PATRIMONI DEL PARTIT. 1098 

Article 32. De l'elaboració dels pressupostos. 1099 

És competència de la CEP aprovar el projecte de pressupost del Partit, que se sotmetrà 1100 

degudament detallat al Comitè Provincial per a la seva definitiva aprovació. 1101 

TÍTOL VI. ESTRUCTURA COMARCAL. 1102 

Article 33. 1103 

Les comarques en què es divideix la província de Castelló són: 1104 

• Plana Alta 1105 

• Alt Palància 1106 

• Alcalatén-Millars. 1107 

• Plana Baixa 1108 

• Ports-Maestrat 1109 

TÍTOL VII. JOVES SOCIALISTES. 1110 

Article 34 1111 

1. Joves Socialistes del País Valencià és l'organització juvenil del PSPV-PSOE de la 1112 

Província de Castelló 1113 

2. Les Comissions Executives Municipals o de Districte impulsaran la incorporació 1114 

a Joves Socialistes dels afiliats i afiliades menors de 25 anys. 1115 

3. Joves Socialistes tindran representació en els òrgans executius del PSPV-PSOE 1116 

per mitjà del / la Secretari/a General de l'àmbit corresponent amb veu i vot.  1117 

 1118 

4. Joves Socialistes participa amb una delegació pròpia, amb veu i vot, en els 1119 

congressos i conferències provincials. La representació de Joves Socialistes 1120 

serà, com a mínim del 2% i com a màxim del 5% dels representants en aquests 1121 

Congressos o Conferències. 1122 

5. Qualsevol discrepància al respecte es resoldrà d'acord amb els Estatuts i 1123 

reglaments del PSOE i el PSPV-PSOE. 1124 
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Disposició transitòria primera 1125 

Mentre no es regule pel Comitè Federal del PSOE, o si escau pel Comitè Nacional del 1126 

PSPV-PSOE, l'elecció directa dels membres als comitès, s'entendrà com elegit el Comitè 1127 

Provincial amb capacitat de reunió i decisió amb el resta de membres del Comitè que 1128 

estableixen aquests Estatuts. 1129 

Disposició transitòria segona 1130 

Els Estatuts han d'incloure l'aprovat en la resolució de Model de Partit del 3r Congrés 1131 

Provincial. La Comissió Executiva Provincial realitzarà la inclusió d'aquests acords als 1132 

Estatuts. Aquesta proposta se sotmetrà a l'aprovació del Comitè Provincial, que en 1133 

qualsevol cas, no modificarà l'aprovat per esmenes directes a l'articulat dels Estatuts 1134 

provincials. Fins que s'aprove el text definitiu, es considerarà com Estatuts el text de la 1135 

ponència un cop incloses les esmenes a l'articulat que hagen estat aprovades al 1136 

Congrés Provincial. Així mateix, la Comissió Executiva Provincial aplicarà el que s’ha 1137 

aprovat en la resolució de Model de Partit de forma immediata. 1138 


