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1.

UNA ORGANITZACIÓ FORTA, EFICAÇ I MODERNA AL SERVEI DE
LA SOCIETAT

2.

La cultura orgànica dels i les socialistes catalanes és producte dels més de 40 anys de la nostra història i ha estat
fonamental per superar els moments difícils als que ens hem enfrontat com a organització i per situar el PSC com
el segon partit polític de Catalunya al final de la segona dècada del segle XXI.

3.

L’aparició en anys recents de noves organitzacions polítiques, amb noves formes de fer i d’organitzar-se, lluny
d’evidenciar el desgast o la caducitat de la nostra cultura orgànica, n’ha posat de relleu la seva fortalesa, resiliència
i necessitat per a bastir un projecte polític coherent, cohesionat, útil i amb vocació de govern a Catalunya, a
Espanya i a Europa.

4.

Es tracta ara de dibuixar els eixos d’enfortiment i modernització de cara als propers anys que ens han de servir per
esdevenir novament el primer partit polític de Catalunya.

5.

1. Enfortir la implantació territorial del psc

6.

Essent la nostra una organització de base orgànica territorial, és fonamental revertir l’afebliment que hem patit
els darrers vuit anys als territoris de la Catalunya interior millorant-ne la implantació. En aquest sentit i depenent
de la Secretaria d’Organització, els òrgans de direcció del Partit comptaran amb un responsable específic a tal
efecte que elaborarà un Pla Anual d’Implantació i se’n responsabilitzarà de l’execució, juntament amb les
federacions respectives del partit.

7.

Per tal d’optimitzar els recursos i generar sinergies en el territori, es promouran les agrupacions d’àmbit territorial
de més d’un municipi i fins i tot, quan sigui adient, d’àmbit comarcal.

8.

2. Més militants, més simpatitzants

9.

Després d’un procés de regularització del cens de militants, cal ara procedir a una regularització del cens de
simpatitzants del partit. Ambdues figures són essencials i constitueixen la columna vertebral de l’organització. Tot i
ser el partit amb més militants de Catalunya en aquest moments, caldrà fer campanyes periòdiques d’afiliació amb
l’objectiu de superar els 15.000 militants en acabar el proper mandat. Es revisarà el procediment d’afiliació online
per fer-lo més immediat, respectant allò que estipulen els estatuts del Partit en matèria d’afiliació.

10.

S’articularan mecanismes per a la possibilitat de militar directament a les comissions sectorials del partit i es crearà
la possibilitat de l’afiliació directa.

11.

La direcció del partit vetllarà per tal que aquells afiliats i afiliades que per diversos motius viuen fora de Catalunya
continuïn participant en la presa de decisions i en els processos consultius del Partit.

12.

3. Reforçar la governança

13.

Tota organització necessita una direcció que la dinamitzi i n’orienti l’acció, en aquest cas política. El nostre Partit
sempre ha estat molt curós de tenir una governança forta que ha experimentat una certa relaxació els darrers
anys. La direcció del Partit prendrà les mesures adients per garantir la reunió periòdica dels òrgans de direcció de
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totes les agrupacions, federacions i organitzacions sectorials del Partit i assegurar que els i les militants amb
responsabilitats de direcció les exerceixen amb la dedicació i grau de compromís adequats.
14.

4. Simpatitzants i militants més formades i formats

15.

L’acció política requereix de formació. Caldrà reforçar l’acció formativa del Partit, incidint especialment en quatre
direccions: la digitalització dels productes formatius per tal que siguin més accessibles, la formació dels i les noves
militants, la formació dels dirigents i càrrecs electes del Partit i la formació com a eina de dinamització de les
Agrupacions. La direcció del partit avaluarà, a proposta del o la responsable de Formació, la conveniència de
mòduls formatius obligatoris per a determinats col·lectius del partit.

16.

5. Un nou horitzó de sostenibilitat econòmica, autosuficiència financera i retiment de comptes

17.

Certament, el nou context de recuperació electoral té com a conseqüència una millora dels nostres ingressos
públics que cal gestionar eficaçment, tant per reforçar la sostenibilitat financera, malmesa en els darrers anys per
la sobrevinguda reducció del finançament públic i el conseqüent augment de l’endeutament, com per fer front a
unes condicions cada vegada més dures per part del sector financer privat a l’hora de finançar els partits polítics,
especialment en campanya electoral. A la vegada, els nous contextos social i jurídic aconsellen reforçar els
sistemes de transparència i retiment de comptes tant del Partit com dels seus grups institucionals davant els
respectius òrgans fiscalitzadors. En aquest sentit, s’elaborarà un reglament específic que ordeni de forma més
clara i nítida les fonts d’ingressos tant dins del Partit com amb els seus grups institucionals, es revisaran les
aportacions dels càrrecs electes i del personal eventual, es posaran en marxa mecanismes de finançament de les
campanyes electorals alternatius al sector financer tradicional, es continuarà amb el procés de reducció del deute
consolidat del partit fins assolir nivells inferiors al 60% del pressupost consolidat d’ingressos anuals i s’avaluaran
mesures de centralització de la tresoreria i optimització de la gestió del patrimoni del partit. Aquestes mesures
s’emmarcaran en un Pla Financer 2020-2025, que elaborarà la Gerència del Partit en coordinació amb la Secretaria
d’Organització i en col·laboració amb les Federacions del partit. En el marc d’aquest pla i en base al mateix, el
Consell Nacional del Partit fixarà les quotes anuals de militants a proposta de la Comissió Executiva.

18.

6. Un partit modèlic: compliment ètic i normatiu

19.

El proper mandat veurà completat el desplegament del model de compliment normatiu del PSC, adaptant així la
nostra organització al nou context legal. Es farà un seguiment acurat del desplegament del mateix, ajudant de
forma decidida a la seva implantació. El responsable de compliment normatiu (compliance officer) serà escollit pel
Congrés del Partit i gaudirà de tota l’autoritat i marge d’actuació per desenvolupar adequadament les seves
funcions.

20.

Seguirem treballant per assegurar el compliment del Codi Ètic que defineix els nostres valors i regula el
comportament públic dels nostres militants i simpatitzants i que reuneix molts dels principis de la tradició
socialista i democràtica.

21.

7. Un partit digital i en xarxa

22.

Tot i el progrés dels darrers anys, el partit té encara molt a fer per esdevenir una organització digital. En matèria de
comunicació, de procediments, de participació interna i de relació amb els militants i els simpatitzants. Una acció
decidida en aquest terreny serà un dels eixos essencials del proper mandat.

23.

La direcció del Partit elaborarà un Pla de digitalització del Partit en els sis primers mesos de mandat que haurà de
ser implementat per complet en tota l’organització abans de la convocatòria del proper Congrés.
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24.

8. Un partit més connectat i més influent

25.

Si la implantació territorial és essencial per enfortir i donar múscul a la nostra organització, una major connexió
amb la societat ens permetrà un millor coneixement de les inquietuds i plantejaments més innovadors alhora que
un major grau d’influència del nostre partit. S’elaborarà un pla d’implantació en la nova ciutadania, el món
acadèmic, cultural, esportiu, empresarial i d’organitzacions mediambientals i socials amb responsables concrets
per la seva execució.

26.

9. Les sectorials: el think tank del Partit

27.

Les Comissions sectorials del partit són el complement a la matriu territorial del PSC i en constitueixen el cervell i el
laboratori d’elaboració i disseny de polítiques. Cal reforçar aquesta orientació de les Sectorials. La nova direcció
elaborarà en un període màxim de sis mesos un pla de reorganització de l’estructura sectorial del partit.

28.

10. Uns òrgans de direcció tant representatius com eficaços

29.

L’esquema de direcció del Partit descansarà en la Comissió Executiva del Partit i el Consell Nacional. La Comissió
Executiva del Partit es dotarà d’una comissió permanent, formada com a màxim per una tercera part dels seus
membres, que es reunirà ordinàriament amb caràcter setmanal. El Consell Nacional tindrà la mateixa composició
que l’actual. Una cinquena part dels seus membres seran escollits directament pel Congrés del Partit.
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